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คํานํา
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด จั ด การประชุ มวิช าการอย างต อเนื่ องเปน ประจํ าทุ ก ป โดยร วมกั บ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ และเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ระหวางวันที่ 21-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ภายใต Theme “เกษตรศาสตรวิถี
ถั ด ไป พลิ ก วิ ก ฤติ สู ค วามยั่ ง ยื น ” (Next Normal KASETSART : Turning Crisis into Sustainability)
เพื่อมุงสงเสริมใหนักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ประสบการณ และความชํานาญ ระหวางนักวิชาการ คณาจารยของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนําไปสูความ
รวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการ
ใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนํามาซึ่งความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน
การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจํานวน 142 เรื่อง และภาคโปสเตอรจํานวน
79 เรื่อง รวม 221 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาส ง เสริ ม การเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิ ท ยาศาสตร สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดรับการพิจารณาใหตี พิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็มใน E-Proceedings จํานวน 177 เรื่อง
เอกสารฉบับนี้เปนการรวบรวมผลงานวิจัยเรื่องเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร เล ม ที่ 3 ประกอบด ว ย สาขาศึ ก ษาศาสตร จํ า นวน 13 เรื่ อ ง สาขาเศรษฐศาสตร แ ละ
บริหารธุรกิจ จํานวน 9 เรื่อง และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 9 เรื่อง ซึ่งไดผานการคัดเลือก
จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสาขา
ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ขอขอบคุณ คณาจารย
นั กวิ จั ย นั กวิ ช าการ และนิ สิ ต นั กศึ กษา ที่ไดรว มนําเสนอผลงานวิจั ย และผูที่ส นใจเข าร ว มการประชุ ม
ทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกัน
จัดเตรียมการประชุม จนทําใหการประชุมทางวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิต
ร่วมพัฒนา หลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสอนของผูส้ อนชาวต่างประเทศที่สอนแบบ Active Learning และการใช้
video clips และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ผสู้ อนชาวไทย และผูป้ กครอง ของโรงเรียนก่อนและหลังโครงการกลุม่
ตัวอย่างคือครู ผปู้ กครองและนักเรียนโรงเรียนเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการเจาะจง หลังดําเนินโครงการนักเรียนมีทกั ษะการ
สื่อสารเพิ่มขึน้ ผูส้ อนชาวต่างประเทศสามารถสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clips ได้ ครู ชาวไทย และ
ผูป้ กครองพอใจผูส้ อนชาวต่างประเทศหลังการดําเนินโครงการสูงกว่าก่อนเริม่ โครงการ
คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร, 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
ปั จจุบนั การเรียนรู ภ้ าษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็ นเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมและวิ ส ัย ทัศ น์ข องชุม ชนโลกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ภูเ ก็ ต ได้ท าํ โครงการจ้า งที่ ป รึกษา
ดํา เนิ น การพั ฒ นาระบบการจั ด การศึ ก ษาภาคภาษาอั ง กฤษคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
กรุ งเทพมหานครกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดาํ เนินการพัฒนาผูส้ อนชาวต่างประเทศในระดับ
อนุบาลโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นอกจากนีย้ งั พัฒนาการสอนโดยใช้ video clips อีกด้วย
เนื่องจากสําหรับสถานการณ์ช่วงโควิด19 ผูว้ ิจัยสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของผูส้ อนชาวต่างประเทศให้จัด
กิ จ กรรมแบบ Active Learning และการสอนโดยใช้ video clips ในช่ ว งโควิ ด –19 จึ ง ดํา เนิ น การจั ด ทํา วิ จั ย เรื่ อ ง
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้ อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning
และใช้ video clips ในช่วงโควิด–19 :กรณีศกึ ษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
การตรวจเอกสาร
แนวคิดที่นาํ มาใช้ในการพัฒนาโครงการจ้างที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพมหานครโดยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตใช้
แนวคิดเชิงตรรกะ (Logic Model) ซึง่ เป็ นการตรวจสอบความสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร กิจกรรมในโครงการวิจยั
และผลที่เกิดขึน้ จาก การดําเนินงานโครงการวิจยั
1.ทรัพยากรในโครงการวิจยั (Inputs) ประกอบด้วย: (1) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ก่อนเริม่ โครงการ); และ (2) ความรูใ้ นเนือ้ หาสาระที่สอนและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clips
2.ด้านกระบวนการด้านกิจกรรมในการดําเนินงานโครงการวิจยั ประกอบด้วย; (1) ความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนของครู ชาวต่างประเทศโดยใช้ Active Learning และ Video clips; และ (2) กิจกรรมการนิเทศติดตามโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ด้านผลที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานโครงการ ประกอบด้วย: (1) พัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียน; (2) พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้อง MEP;
และ (3) ความพึงพอใจที่มีตอ่ โครงการวิจยั ของครูผสู้ อนชาวไทย และผูป้ กครอง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากงานวิจยั ของ (อนุสิษฐ์ พันธ์กลํ่า, 2560; ยุวดี อยู่สบาย, 2563; สุดาวรรณ
โคตรเนตร, 2562; Paul J. White, 2015) ซึง่ ส่วนใหญ่ทาํ งานวิจยั ในด้าน Active learning และงานวิจยั ในด้าน video clips
คือยุพดี หินเธาว์ (2550) กิตติพงษ์ ศิรพิ งษ์ (2558) A McNulty (1992) และ Peter Shea (2000)
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการ
ดําเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ (Figure 1)
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Figure 1 Research theoretical concept
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย: (1) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสอนคณิตศาสตร์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์
ด้านการสอนภาษาอังกฤษและด้านการสอนเด็กปฐมวัย จํานวน 4 คน; และ (2) นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 1–3 จํานวน
ทัง้ สิน้ 307 คน กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านกระบวนการในการดําเนินงานโครงการวิจยั ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการสอนคณิตศาสตร์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และด้านการสอนเด็กปฐมวัย จํานวน 4
คน และผูป้ ระสานงานโครงการ จํา นวน 1 คน กลุ่ม เป้า หมายที่ เป็ น ผู้ใ ห้ข ้อมูล ด้านผลที่ เ กิ ด ขึน้ จากการดําเนิ นงาน
โครงการวิจยั ประกอบด้วย (1) ครูผสู้ อนชาวไทย จํานวน 10 คน; (2) นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 1–3 จํานวนทัง้ สิน้ 307 คน;
และ (3) ผูป้ กครองนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 1–3 จํานวนทัง้ สิน้ 307 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั
(1) แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ (KU Pre-test/Post-test) เพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนใน
โครงการหลักสูตร EP (English Program); (2) แบบการนิเทศผูส้ อนชาวต่างประเทศของผูท้ รงคุณวุฒิ; และ (3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยครู 4.แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยผูป้ กครอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล: (1) แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ (KU Pre-test/Post-test) เพื่อใช้ประเมินผล
การเรียนรูข้ องนักเรียนในโครงการหลักสูตร EP ( English Program)จะเก็บข้อมูลก่อนและหลังร่วมโครงการ; (2) แบบการ
นิเทศผูส้ อนชาวต่างประเทศของผูท้ รงคุณวุฒิจะประเมินทุกเดือนเดือนละ 1 ครัง้ ประเมินชาวต่างประเทศคนละ 3 ครัง้ ต่อ

4

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

ภาคเรียน; (3) แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยครู ประเมินผูส้ อนชาวต่างประเทศก่อนและหลังร่วมโครงการ;
และ (4)แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยผูป้ กครองประเมินผูส้ อนชาวต่างประเทศก่อนและหลังร่วมโครงการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(1) แบบประเมินความสามารถทางวิชาการ (KU Pre-test/Post-test) ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นค่าเฉลี่ยและ
ค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ; (2) แบบการนิเทศผูส้ อนชาวต่างประเทศของผูท้ รงคุณวุฒิจะประเมินเนือ้ หารายบุคคลเป็ นการประเมิน
ตามเนือ้ หาเชิงคุณภาพ; (3) แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยครู ประเมินผูส้ อนชาวต่างประเทศก่อนและหลัง
ร่วมโครงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นค่าเฉลี่ย; และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยผูป้ กครองวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นค่าเฉลีย่
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ในการนําเสนอผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้ อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด–19: กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิ ตร่วมพัฒนา จังหวัด
ภูเก็ต ดังนี ้
1. การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้ อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด–19 :กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ต การพัฒนาทักษะ
การใช้ภ าษาอัง กฤษของนัก เรี ย นหลัง การเข้า ร่ว มโครงการสูง ขึ น้ กว่ า ก่ อ นเริ่ ม โครงการทุก ชั้น เรี ย น ทัก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนชัน้ อนุบาล 1 หลังการเรียนพบว่า นักเรียนผ่านผลการ
เรียนร้อยละ 80 คือชัน้ อนุบาล 1/1 ,1/2,1/3, และ 1/4 ชัน้ อนุบาล 1/4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.00 ชัน้ อนุบาล
1/2 มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย ตํ่า สุด เท่ า กับ 8.6 ชั้น อนุบ าล 1/3 มี ค่ า เฉลี่ย แตกต่า งเพิ่ ม ขึ น้ สูง สุด คื อ 2.75 ทัก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนชัน้ อนุบาล 2 หลังการเรียนพบว่า นักเรียนผ่านผลการ
เรียนร้อยละ 80 คือชัน้ อนุบาล 2/1 ,2/2,2/3 และ 2/4 ชัน้ อนุบาล 2/1 มีผลการเรียนเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 9.68 ชัน้ อนุบาล 2/2
มี ผ ลการเรียนเฉลี่ย ตํ่าสุดเท่า กับ 9.11 และ ชั้น อนุบ าล 2/1 มี ค่า เฉลี่ยแตกต่างเพิ่ มขึน้ สูงสุดคื อ 4.84 ทัก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาของนักเรียนชัน้ อนุบาล 3 หลังการเรียนพบว่า นักเรียนผ่านผลการ
เรียนร้อยละ 80 คือชัน้ อนุบาล 3/1, 3/2, 3/3, และ 3/4 ชัน้ อนุบาล 3/1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.00 ชัน้ อนุบาล
3/2 มีผลการเรียนเฉลีย่ ตํ่าสุดเท่ากับ 9.00 และ ชัน้ อนุบาล 3/1 มีคา่ เฉลีย่ แตกต่างเพิ่มขึน้ สูงสุดคือ 3.31 จากผลการพัฒนา
ภาษาอังกฤษดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาวรรณ โคตรเนตร (2562) ได้ศกึ ษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสาวนีย ์ อินทรพล (2558) ได้ศกึ ษาการใช้การเรียนรูแ้ บบActive leaning เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนพบว่า ผลการศึกษาความสามารถใน
การอ่า นภาษาอัง กฤษของผู้เ รียนหลัง การใช้การเรีย นรู เ้ ชิ งรุ ก Active Leaningเพื่ อ พัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอัง กฤษสูง กว่าก่ อ นการเรีย น นัก เรีย นมี ค วามสามารถในการอ่า นและมี ทักษะกระบวนการคิ ด นอกจากนีย้ ัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธีรนันท์ ศรีวิทศั น์ และคณะ (2563) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรูโ้ ดยการประยุกต์ใช้วิดีโอบนยูทปู
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ร่วมกับแนวคิดการสอนภาษา เพื่อการสือ่ สารเพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง และพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลการเรียนทักษะการฟั งและการพูดหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน นอกจากนีน้ กั เรียนยังมีความ
คิดเห็นว่าการใช้วิดีโอบนยูทปู ร่วมกับแนวคิดการสอนภาษา เพื่อการสือ่ สารเพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง และพูดภาษาอังกฤษ
มีประโยชน์แก่นกั เรียนอยูใ่ นระดับมาก
2. การพัฒนาผูส้ อนชาวต่างประเทศทีส่ อนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ให้มีความรู ใ้ นเนือ้ หาสาระทีส่ อนและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clips
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้ อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด–19:กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิ ตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ตผูว้ ิจัยพบว่า การ
พัฒนาผูส้ อนชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ให้มีความรู ใ้ นเนือ้ หาสาระที่สอนและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clips มีผลดีต่อการสอนของผูส้ อนชาวต่างประเทศสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติพงษ์ศิริพงษ์ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาวีดิทศั น์ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง คําบุพบทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบุรรี มั ย์พบว่าหลังการเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ของ Paul J White (2015) ได้ศึกษายุทธวิธีเพื่อการเรียนรู แ้ บบ Active
Learning เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการเรียนการสอนวิจัยในบริบททางการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่
เรียนรูแ้ บบ Active Learning มีการพัฒนาในเนือ้ หาที่เรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสือ่ สารและช่วย
ตรวจสอบความเข้าใจผิด นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าเรียนรู ไ้ ด้ดีกว่าวิธีอื่นๆ จากงานวิจัยของ A McNulty
(1992) ได้ศกึ ษาการใช้ video clips เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนได้เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ได้ทาํ กิจกรรม
ภาษาอังกฤษจาก video clips นอกจากนีน้ กั เรียนยังได้พฒ
ั นาสําเนียงภาษาอังกฤษและการนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษอีก
ด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peter Shea (2000) ได้ศึกษาการใช้ Video ที่โต้ตอบเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาพบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึน้ นักเรียนพัฒนาการทําใบงานและการเรียนรูเ้ พิ่มขึน้
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ผูส้ อนชาวไทย และผูป้ กครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาก่อนและหลัง
โครงการ
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้ อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active
learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด–19: กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิ ตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ตผูว้ ิจัยพบว่าการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ผสู้ อนชาวไทย และผูป้ กครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาก่อนและหลังโครงการ
ครู ผสู้ อนชาวไทยและผูป้ กครองเห็นว่าหลังการเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจผูส้ อนชาวต่างประเทศสูงขึน้ กว่าก่อนเข้า
ร่วมโครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจิ ต ฝอยทอง (2546)ได้เผยแพร่งานวิจัยทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวต่างประเทศในท้องถิ่นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองรีประชานิมิต จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผูส้ อนชาวต่างประเทศจัดกิจกรรมได้
สนุกสนาน นักเรียนมีความสุขกับการเรียน นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน งานวิจยั ของ
Lori Xingzhen Gao (2020) ได้ศึกษาการรับรู ก้ ารสอนออนไลน์ของผูส้ อนชาวต่างประเทศช่วง COVID 19 พบว่า ผูส้ อน
ชาวต่างประเทศเข้าใจความต้องการของนักเรียน เข้าใจการสอนออนไลน์ที่เป็ นประโยชน์แก่ผเู้ รียน ได้ประยุกต์การสอนใน
ชัน้ เรียนปกติมาเป็ นสอนออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนีย้ งั มีงานวิจัยของ Richard Watson Todd (2019) ได้ศึกษา
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ทัศนคติของผูเ้ รียนต่อผูส้ อนชาวต่างประเทศที่เป็ นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษาพบว่า ทัง้ ผูส้ อนเป็ นเจ้าของภาษา
และไม่ใช่เจ้าของภาษาจัดกิจกรรมการสอนได้ดี ผูป้ กครอง ครูพงึ พอใจต่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษของ นักเรียน
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
โดยสรุปการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผูส้ อนชาวต่างประเทศด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active learningและใช้ video clips ในช่วงโควิด–19 :กรณีศึกษาโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จังหวัดภูเก็ตการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเริม่
โครงการ การพัฒนาผูส้ อนชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาให้มีความรู ใ้ นเนือ้ หาสาระที่สอนและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการใช้ video clips เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครู ผสู้ อนชาวไทย และผูป้ กครอง ของโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาหลังเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลีย่ สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 30 คน ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิ ติ เ ชิ งพรรณนาและการวิเคราะห์ข ้อ มูล เชิ ง เนื อ้ หา ผลการศึก ษาพบว่านักเรียนมีค วามสามารถในการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับดี 63.33 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในระดับพอใช้ 36.67 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อแยกย่อยตามองค์ประกอบ
ของการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์องค์ประกอบที่มีนกั เรียนมีความสามารถมากที่สดุ คือ การระบุขอ้ กล่าวอ้างและแสดง
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง ส่วนองค์ประกอบที่นกั เรียนมีความสามารถน้อยที่สดุ คือ การใช้หลักฐาน
คําสําคัญ: การโต้แย้ง, การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์, 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
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บทนํา
หนึ่งในทักษะที่สาํ คัญและเป็ นที่สนใจของคนในสังคม คือ ทักษะการโต้แย้ง เหตุเพราะสังคมในปั จจุบนั เต็มไป
ด้วยข้อโต้แย้งที่เกิดขึน้ แนวความคิดที่เกิดขึน้ ใหม่มกั จะยอมรับได้ยาก โดยเฉพาะประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมที่ตอ้ งมีการโต้แย้งกันทัง้ ในแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (National Research Council(NRC), 2012) การ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ (scientific argumentation) เป็ นแนวปฏิบตั ิที่สาํ คัญทางวิทยาศาสตร์ แสดงถึงความพยายามทีจ่ ะ
ระบุ (Berland & McNeill, 2010) ตรวจสอบข้อสรุ ปหรือข้อกล่าวอ้าง (claim) นัน้ บนพืน้ ฐานของเหตุผล (reasons) ที่
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่สาํ คัญของประชาคมวิทยาศาสตร์ (Philips, Norris, & Osborne, 2007) โดยการให้นกั เรียนมี
ส่วนร่วมในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซงึ่ เป็ นกิจกรรมที่ซบั ซ้อน (Berland & McNeill, 2010) รวมทัง้ ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาของประเทศไทยก็ได้เล็งถึงความสําคัญของการโต้แย้ง โดยมีเป้าหมายให้นกั เรียนสามารถโต้แย้ง -ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงความรู ท้ ่ีคน้ พบเมื่อมีขอ้ มูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึน้ หรือโต้แย้งจากเดิมที่เป็ นข้อค้นพบก่อนหน้าได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนัน้ การโต้แย้งว่าเป็ นส่วนหนึ่งในกรอบสมรรถนะระดับโลกในส่วนของทักษะการรู ้
คิดที่มีเป้าประสงค์ให้ผเู้ รียนสามารถประเมินข้อมูล กําหนดข้อโต้แย้ง และอธิบายสถานการณ์หรือปั ญหาที่ซบั ซ้อน โดย
การเลือกใช้และเชื่ อมโยงหลักฐาน ระบุความเอนเอียงและช่องว่างของข้อมูล และจัดการกับข้อโต้แย้งที่ต่างออกไป
(OECD, 2018) จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั สังคมยังคงให้ความสําคัญกับทักษะการโต้แย้งเพื่อใช้ในการพัฒนาของประชาคมโลก
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ควรมีบทบาทสําคัญในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ การนํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนจึงเป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะการโต้แย้งในวิชาวิทยาศาสตร์ ทําให้นกั เรียนเป็ นผูร้ ู ว้ ิทยาศาสตร์ และยัง
ส่งเสริมทักษะการคิดขัน้ สูง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ทักษะการสือ่ สาร
และความสามารถในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน ซึง่ ล้วนเป็ นเป้าหมายหลักของการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ในปั จจุบนั (เอกภูม,ิ 2559) จากประสบการการสอนของผูว้ ิจยั ในฐานะครู ประจําการ ที่ได้รบั มอบหมายให้สอนในรายวิชา
ชีววิทยา นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ นวิชาที่เน้นการบรรยาย ไม่เน้นกิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะ อีกทัง้ งานวิจยั ในประเทศไทย
มักใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็ นสถานการณ์ในแบบวัดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ การ
ศึกษาวิจยั นีจ้ ึงสํารวจความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา
โดยเน้นการใช้สถานการณ์ที่เกีย่ วข้องกับวิชาชีววิทยา ซึง่ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนีจ้ ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการ
เรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในรายวิชาชีววิทยาของนักเรียน และยังเป็ นประโยชน์ตอ่ ครู ผสู้ อนเพื่อใช้ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาชีววิทยาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
การตรวจเอกสาร
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลด้วยเหตุผล ที่สามารถใช้เป็ นหลักฐานในการ
สนับสนุนข้อสรุปหรือข้อกล่าวอ้างของตนเอง Toulmin (2003) และ Lin and Mintzes (2010) ได้ให้คาํ อธิบายลักษณะของ
การโต้แ ย้ง ที่ ส อดคล้อ งกัน ว่า เป็ น การอธิ บ ายหรือ การลงข้อ สรุ ป ที่ มี ก ารแสดงเหตุผ ลด้วยหลัก ฐาน พร้อ มทั้ง มี การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับกลุม่ คนที่มีคาํ อธิบายที่ตา่ งออกไป การโต้แย้งจึงเป็ นความพยายามที่จะระบุ สํารวจตรวจสอบ
หรือหักล้างข้อกล่าวอ้าง (claim) บนพืน้ ฐานของการให้เหตุผล (reasons) ในลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ของ
ประชาคมวิทยาศาสตร์ (Phillips et al., 2007) สอดคล้องกับคําอธิบายของ Lin and Mintzes (2010) ที่ได้ให้ความหมาย
ของลักษณะของการโต้แย้งไว้วา่ เป็ นการแสดงความคิดเห็นตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงต้องอาศัยการ
อ้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่นาํ ไปสูข่ อ้ สรุ ปที่ดีที่สดุ เป็ นการทําความเข้าใจกับข้อมูลที่มีและจากสถานการณ์ที่
กําลังสนทนากันให้ได้มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ (Duschl, Schweingruber, & Shouse, 2007) กล่าวโดยสรุ ปคือ ทักษะการ
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โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการสร้าง ระบุ สนับสนุน หรือคัดค้านข้อกล่าวอ้างรวมถึงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคนที่
มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ที่นาํ ไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู ้ การวิเคราะห์ และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ ยหลักของ
เหตุผลเพื่อนําไปสูข่ อ้ สรุ ปที่ดี ในงานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั ได้เลือกใช้ของกรอบแนวคิดองค์ประกอบของการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
ของ Lin and Mintzes (2010) เนื่องจากมีการแยกย่อยองค์ประกอบที่บ่งบอกถึงการโต้แย้งอย่างชัดเจน ทําให้ง่ายต่อ
การศึกษารายละเอียดว่า นักเรียนมีระดับทักษะการโต้แย้งมากหรือน้อยในด้านใด ซึ่งทําให้ผูว้ ิจัยสามารถดําเนินการ
พัฒนาในด้านนัน้ อย่างเจาะจงต่อไปได้ ซึ่ง Lin and Mintzes (2010) ได้ระบุองค์ประกอบของการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
ซึง่ สะท้อนจากการตอบคําถามของนักเรียนไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ข้อกล่าวอ้าง (claim) การแสดงข้อความหรือยืนยันในความคิดของตนเองถึงประเด็นที่ศึกษา และเหตุผล
สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง (warrant) เป็ นการแสดงเหตุผลที่ใช้เพื่อสร้างข้อกล้าวอ้าง
2. การโต้แ ย้ง กลับ (counter argument) การแสดงความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่า งไปจากตนเองที่ ถูก ท้า ทายด้ว ย
มุมมองอื่น
3. การให้เหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้ง (supportive argument) การระบุเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างเพิ่มเติมและ
การแสดงเหตุผลหักล้าง (rebuttal) การโต้แย้งกลับให้มีความน่าเชื่อถือลดลง
4. หลักฐาน (evidence) การนําข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ หลักฐานต่างๆ ที่อาจใช้เพื่อสนับสนุนข้อกล่าว
อ้าง (claim) เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง (warrant) และหรือการให้เหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้ง (supportive argument)
หรืออาจใช้เพื่อหักล้างองค์ประกอบที่กล่าวมา
วิธีดาํ เนินการวิจัย
กลุ่มทีศ่ กึ ษา
กลุ่มที่ศึกษา คือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (gifted
program) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ที่เรียนในรายวิชาชี ววิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
จํานวน 1 ห้องเรียน มีนกั เรียนจํานวน 30 คน นักเรียนหญิ ง 15 คน และนักเรียนชาย 15 คน กลุ่มที่ศึกษาได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากห้องเรียนที่ผวู้ ิจยั รับผิดชอบสอน โดยผูว้ ิจยั จะไม่มีการเปิ ดเผยชื่อจริงของนักเรียน แต่ใช้
การระบุเป็ นรายบุคคลโดยกําหนดสัญลักษณ์ S แทนตัวบุคคลของนักเรียน เช่น นักเรียนรหัส S01 แทนนักเรียนคนที่ 1
เครือ่ งมือในการวิจยั
แบบวัดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เป็ นข้อคําถามปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น 3 แบบวัดจาก 3 สถานการณ์
ได้แก่ การกําจัดขยะหน้ากากอนามัย วัคซีนป้องกัน COVID–19 และสะพานข้ามป่ า (wildlife crossing) ที่ผวู้ ิจัยพัฒนา
ขึน้ มาโดยปรับมาจากข้อคําถามปลายเปิ ดจากงานวิจยั ของ Lin and Mintzes (2010) โดยแต่ละแบบวัดจะมีสว่ นแรกเป็ น
สถานการณ์จาํ ลอง ส่วนที่สองเป็ นคําถามประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อย่อย แต่ละข้อใช้วดั องค์ประกอบแต่ละด้านของ
ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจัยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องมือวิจยั โดยการให้ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของสถานการณ์และข้อคําถาม และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การตรวจให้คะแนน
ซึง่ มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยพบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์แบบกระดาษเขียนตอบ ในการทําแบบวัด
ทัง้ ชุดใช้เวลารวมทัง้ สิน้ 60 นาที โดยแต่ละข้อวัดองค์ประกอบของการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันดังแสดงให้เห็น
ในตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 List of scientific argumentation components in each situation
No.
Situated learning names
Scientific argumentation
component to measure
1
Disposing of mask waste
Claim and Warrant
Counter Argument
Supportive Argument
Evidence
2
Vaccines against COVID–19
Claim and Warrant
Counter Argument
Supportive Argument
Evidence
3
Wildlife crossing
Claim and Warrant
Counter Argument
Supportive Argument
Evidence
Total

Number of questions
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ คําตอบจากแบบวัดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั อ่านคําตอบของนักเรียนอย่างละเอียด
เป็ นรายบุคคล จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (content analysis) วิเคราะห์คาํ ตอบของ
ผู้เ รี ย นเป็ น รายข้อ จากนั้น จัด กลุ่ม คํา ตอบของนัก เรี ย นด้ว ยเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน (scoring) ทัก ษะการโต้แ ย้ง ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้แก่ ระดับดีมาก (4) 13–16 คะแนน; ระดับดี (3) 10–12 คะแนน; ระดับพอใช้ (2)
7–9 คะแนน; และระดับปรับปรุง (1) 4–6 คะแนน โดยปรับจากเกณฑ์การพิจารณาทักษะการโต้แย้งของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
ของวิไลวรรณ และชาตรี (2560) รายงานผลดังนี:้ (1) การแบ่งกลุม่ ระดับจากคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบของทัง้ 3
สถานการณ์ โดยรายงานเป็ นร้อยละ; (2) แยกเป็ นแต่ละองค์ประกอบตามข้อคําถาม 4 ข้อจากทัง้ 3 สถานการณ์ โดย
รายงานเป็ นจํานวนและร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถ; และ (3) การแบ่งกลุม่ ระดับจากคะแนนเฉลีย่ รวม
ทุกองค์ประกอบแยกแต่ละสถานการณ์ โดยรายงานเป็ นจํานวนและร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถ ผูว้ ิจยั
ประเมินความน่าเชื่อถือระหว่างผูป้ ระเมิน (Inter-rater Reliability) กับเพื่อนครู ที่ทาํ การวิจัยในเรื่องใกล้เคียงกันว่า ให้
ระดับคะแนนสอดคล้องกันหรือไม่ ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability Coefficient) อยู่ที่ 86.67% ซึ่งเป็ นระดับที่ยอมรับได้
หลังจากผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์แก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบวัดทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผูว้ ิจยั พบว่า โดยภาพรวม
นักเรียนมีความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 63.33 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในระดับพอใช้ 36.67
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาแยกแต่ละองค์ประกอบของทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยเรียงลําดับตาม
องค์ประกอบที่มีนกั เรียนมีความสามารถมากไปน้อยตามลําดับ ดังนี:้ (1) การระบุขอ้ กล่าวอ้างและแสดงเหตุผลสนับสนุน
ข้อกล่าวอ้าง; (2) การโต้แย้งกลับ; (3) การให้เหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้ง; และ (4) การใช้หลักฐาน ซึง่ องค์ประกอบด้านการ
ระบุขอ้ กล่าวอ้างและแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างเป็ นองค์ประกอบที่มีนักเรียนมีความสามารถมากที่สุด และ
องค์ประกอบด้านการใช้หลักฐานเป็ นองค์ประกอบที่มีนกั เรียนมีความสามารถน้อยที่สดุ แสดงในตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Results of high school students’ scientific argumentation by components
Scientific argumentation component

Levels of Scientific argumentation (n = 30)
4
3
2
1
1
27
2
(3.33%)
(90%)
(6.67%)
(0%)
6
21
2
1
(20%)
(70%)
(6.67%)
(3.33%)
2
26
2
(6.67%)
(86.66%)
(6.67%)
9
7
14
(30%)
(23.33%)
(46.67%)

Claim and Warrant
Counter Argument
Supportive Argument
Evidence

และเมื่ อพิ จารณาแยกแต่ล ะองค์ป ระกอบของทักษะการโต้แ ย้งทางวิท ยาศาสตร์ของนักเรีย น จะเห็นได้ว่า
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสร้างข้อกล่าวอ้าง (claim) และแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง (warrant) อยู่ในระดับดี คิด
เป็ น 90 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนสามารถระบุขอ้ กล่าวอ้างที่ตรงประเด็นกับข้อคําถาม และให้เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่
น่าเชื่อถือได้ 1 เหตุผล ดังเช่น “เลือกไม่ฉีดวัคซีนแบบไขว้ เพราะองค์กรอนามัยโลกยังไม่มีคาํ แนะนําอย่างเป็ นทางการให้
ฉี ด วัค ซี น สลับ ชนิ ด และผลลัพ ธ์อ าจเกิ ด ได้ทั้ง ผลดี แ ละผลเสีย นับ ว่า ยัง มี ค วามเสี่ย งอยู่ห ากคนที่ ตัด สิน ใจไขว้ไ ม่ใช่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ” (สถานการณ์ที่ 2 ของนักเรียนรหัส S14) การโต้แย้งกลับ (counter argument) อยู่ในระดับดี คิดเป็ น 70
เปอร์เซ็นต์ นักเรียนสามารถระบุขอ้ กล่าวอ้างที่ต่างออกไปจากของตนเอง พร้อมทัง้ ระบุเหตุผลที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่
ต่า งออกไปนัน้ ได้ 1 เหตุผ ล ดัง เช่ น “ควรสร้า ง wildlife crossing เพราะต้อ งรัก ษาความหลากหลายทางชี วภาพไว้”
(สถานการณ์ที่ 3 ของนักเรียนรหัส S07) การให้เหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้ง (supportive argument) อยูใ่ นระดับพอใช้ คิด
เป็ น 86.66 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนสามารถระบุเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมจากคําตอบข้อที่ 1 ได้อย่างละเอียดแต่ยงั ไม่สามารถ
ระบุเหตุผลคัดค้านคําตอบจากข้อที่ 2 ได้ หรือไม่ได้ระบุเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมจากคําตอบข้อที่ 1 แต่ระบุเหตุผลคัดค้าน
คําตอบจากข้อที่ 2 ได้ ดังเช่น ในกรณีที่คาํ ตอบข้อที่ 1 นักเรียนตอบว่าไม่เลือกฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เพราะยังไม่ได้มีการรับรอง
ที่แน่นอนและนักเรียนได้มีการให้เหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมว่า “วัคซีนบางชนิดใช่วา่ จะฉีดได้ทกุ คน อย่างเด็กอายุ 12 ปี ขึน้
ไปจนถึง 17 ยังฉีดได้แค่ไฟเซอร์” (สถานการณ์ที่ 2 ของนักเรียนรหัส S26) หรือในกรณีที่นกั เรียนตอบคําข้อที่ 2 ที่เป็ นข้อ
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กล่าวอ้างที่ต่างออกไปว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างสะพานในแง่เป็ นโครงการที่ริเริ่มในต่างประเทศอาจจะไม่เหมาะต่อ
ลักษณะภูมิประเทศของไทยอีกทัง้ ใช้งบประมาณสูง นักเรียนจึงได้มีการให้เหตุผลคัดค้านว่า “เราสามารถศึกษาและปรับ
โครงสร้างของสะพานข้ามป่ าให้เหมาะสมกับแต่ละบริเวณได้ ส่วนที่มีการใช้งบประมาณสูงอาจต้องปรับที่โครงสร้าง
การเงินของประเทศในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุด” (สถานการณ์ที่ 3 ของนักเรียนรหัส S27) และองค์ประกอบเรื่อง
การใช้หลักฐาน (evidence) อยูใ่ นระดับปรับปรุง คิดเป็ น 46.67 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนไม่สามารถแสดงหลักฐานสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้างหรือคําอธิ บายเพิ่มเติมในการให้เหตุผล บอกเฉพาะแหล่งที่มาของข้อมูลไม่ได้มีการอธิ บายว่าข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งเหล่านัน้ สนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือการให้เหตุผลได้อย่างไร ดังเช่น “หลักฐานต้องมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน เช่น
กระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรอนามัยโลก ต้องมีงานวิจยั มารองรับ” (สถานการณ์ที่ 2 ของนักเรียนรหัส S29)
เมื่อวิเคราะห์แยกเป็ นสถานการณ์แล้วพบว่า คะแนนของนักเรียนมีการจัดกลุม่ ระดับความสามารถในการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน ดังที่แสดงให้เห็นในตารางที่ 3 (Table 3) ซึ่งแสดงผลที่ได้จากการประเมินระดับ
ความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีคา่ ใกล้เคียงกันใน 3 สถานการณ์ คือ นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความสามารถอยูใ่ นระดับดี และรองลงมาคือระดับพอใช้
Table 3 Results of high school students’ scientific argumentation by situations
No.
Situated learning
Level of Scientific argumentation (n = 30)
names
4
3
2
1
1
Disposing of mask waste
1
15
12
2
(3.33%)
(50%)
(40%)
(6.67%)
2
Vaccines against COVID–19
2
16
12
0
(6.67%)
(53.33%)
(40%)
(0%)
3
Wildlife crossing
1
18
10
1
(3.33%)
(60%)
(33.34%)
(3.33%)
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในวิชาชีววิทยามีความสามารถในการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์องค์ประกอบด้านการสร้างข้อกล่าวอ้าง (claim) และแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง (warrant) มาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา, ศศิเทพ, กฤษณา, และอรยา (2559) ที่พบว่าองค์ประกอบของการโต้แย้งที่
นักเรียนส่วนใหญ่พฒ
ั นาได้ดีที่สดุ คือ การระบุขอ้ กล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุน และนักเรียนมักจะไม่เปลี่ยนการระบุขอ้
กล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุนแม้วา่ มีหลักฐานมาแย้งก็ตาม (Walker & Lower, 2019) อาจเพราะนักเรียนมีความสามารถ
ในการลงข้อสรุ ปจากข้อมูลที่ให้มาในสถานการณ์ได้ดี และการแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างอาจมาจากความรู ้
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนซึ่งโดยพืน้ ฐานแล้วนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาเป็ นนักเรียนเป็ นกลุ่มที่มีผลการเรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ดี รวมถึงครู ได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มภายหลังเพื่อให้ได้คาํ ตอบครบทุกองค์ประกอบในกรณีที่นกั เรียนบางส่วน
ทําแบบวัดไม่เสร็จทันเวลา ถึงแม้นักเรียนจะการแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ดีแต่นักเรียนมักจะใช้ความรู ้
ประสบการณ์เดิมมากกว่าการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะนํามาใช้แสดงเหตุผลสนับสนุน และในอีกประเด็นหนึง่ นักเรียนส่วน
ใหญ่ยงั ขาดความสามารถในการใช้หลักฐาน ขาดการอธิบายและนําข้อมูลมาเขียนสรุ ปเพื่อเป็ นหลักฐานถึงแม้จะมีขอ้ มูล
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บางส่วนให้แต่นกั เรียนมักใช้ความคิดเห็นส่วนตัวร่วมกับประสบการณ์เดิมมากกว่าที่จะหาแหล่งข้อมูลใหม่ มักเป็ นการยก
ข้อความมาเขียนแต่ขาดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไอย์ลดา, จีระวรรณ, และเมษยะมาศ (2563) ที่พบว่า
นักเรียนมักขาดการเชื่อมโยงหลักฐานเชิงประจักษ์เข้ากับข้อสรุ ปของตนเอง มีการใช้ความรู แ้ ละประสบการณ์เดิมโดย
ปราศจากการพิจารณาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งนักเรียนโดยส่วนใหญ่ทราบอยู่แล้วว่าควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด และ
แหล่งข้อมูลใดมีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่นาํ ข้อมูลเหล่านัน้ มาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือข้อสรุ ปของตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กฤษฎา และคณะ (2559) ที่พบว่าองค์ประกอบที่พฒ
ั นาได้นอ้ ยที่สดุ คือ การใช้หลักฐาน ซึง่ หลักฐานที่ดีตอ้ ง
เป็ นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว มีแหล่งข้อมูลที่นา่ เชื่อถือที่สามารถนํามาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ (Simonneaux, 2006)
นอกจากนีผ้ ลการวิจยั พบว่าเมื่อวิเคราะห์แยกเป็ นสถานการณ์แล้วพบว่า คะแนนของนักเรียนมีการจัดกลุม่ ระดับ
ความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน ดังนัน้ การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์เป็ นทักษะที่สามารถถ่ายโอน
ข้ามเนือ้ หาหรือข้ามบริบทได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chiaburu & Marinova (2005) ที่แสดงให้เห็นว่าการถ่ายโอน
ทักษะจากการเรียนการสอนไปสูส่ ภาพแวดล้อมการทํางานเกิดขึน้ ได้ขนึ ้ อยูก่ บั ปั จจัยส่วนบุคคลและบริบทแวดล้อม
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ควรเป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ี่
เน้นการใช้หลักฐาน ประเมินหลักฐานร่วมกัน มีกิจกรรมการโต้แย้งร่วมกันเพื่อให้นกั เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ฝึ กกระบวนการโต้แย้ง ครู ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั ิ ค้นคว้า หาข้อมูล และทําการทดลอง เช่นเดียวกับที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างองค์ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ เสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ประเมินผล วิพากษ์วิจารณ์ ว่าจะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพยาน หลักฐานที่เกิดขึน้ เพราะเหตุใด จนนําไปสูก่ ารหาข้อสรุปที่ทกุ ฝ่ าย
เห็นพ้องต้องกันว่าถูกต้อง (เอกภูม,ิ 2559) การพัฒนาแบบการสอนที่สง่ เสริมการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งแบบ
วิทยาศาสตร์มีได้หลากหลายรู ปแบบ (วรัญญา, 2563) ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั ที่ได้นาํ การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการ
สืบเสาะที่ขบั เคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียน (ภัทราวร
รณ, สกนธ์ชยั , และจินตนา, 2560) มีผลต่อการมีสว่ นร่วมของนักเรียนในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเขียน
ข้อความโต้แย้ง ช่วยพัฒนาทักษะในการเขียนอย่างมีเหตุผลของนักเรียนและช่วยส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาที่ดขี นึ ้ (Sampson, Grooms & Walker, 2011) หรืองานวิจยั ที่ได้พฒ
ั นาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (อัศวิน, ศศิเทพ, และพัฒนี, 2558) ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึง
เสนอแนะให้ครู ที่สนใจนําแบบวัดนีป้ รับประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ โดยคํานึงถึงความ
สอดคล้องของพืน้ ฐานความรู ข้ องนักเรียน บริบทแวดล้อม และออกแบบการจัดการเรียนรู ท้ ี่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะ
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์ และนางพรรณี สงวนโสภา ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
ประจํากลุม่ สาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใน
การตรวจสอบเครือ่ งมือในการทําวิจยั ในครัง้ นี ้ รวมถึงคณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี

15

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

เอกสารอ้างอิง
กฤษฎา ทองประไพ, ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน, กฤษณา ชินสิญจน์, และอรยา แจ่มใจ. (2559). การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในหน่วยการเรียนรู ้ เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตโดยการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้
ประเด็ น ทางสัง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์เ ป็ น ฐาน. วารสารหน่ ว ยวิ จัย วิท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู ,้ 7(1), 48–61.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู แ้ กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐). โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ภัทราวรรณ ไชยมงคล, สกนธ์ชัย ชนะนูนนั ท์, จินตนา กลํ่าเทศ. (2560). การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์โดยการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการสืบเสาะที่ขบั เคลื่อนด้วยกลวิธีการ
โต้แย้ง. วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู ,้ 8(1), 27–40.
วรัญญา จีระวิพลู วรรณ. (2563). การโต้แย้งและวิทยาศาสตร์ศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 8(1),
1–25.
วิไลวรรณ ทรงศิลป์ และชาตรี ฝ่ ายคําตา. (2560). การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ใน
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11(3), 175–184.
อัศ วิ น ธะนะปั ด , ศศิ เ ทพ ปิ ติ พ รเทพิ น , และพัฒ นี จัน ทรโรทัย . (2558). การพัฒ นาทักษะการโต้แ ย้งของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่วยการเรียนรู ท้ รัพยากรธรรมชาติโดยใช้การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์. วารสารวิจยั มข. มส. (บศ.), 3(2), 14–24.
เอกภูมิ จันทรขันตี. (2559). การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 11(1), 217–232.
ไอย์ลดา สมภาร, จีระวรรณ เกษสิงห์, และเมษยะมาศ คงเสมา. (2563). ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในสถานการณ์ ปั ญ หาทางชี ว วิ ท ยา. การประชุ ม วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
Berland, L., & McNeill, K. (2010). A learning progression for scientific argumentation: understanding student
work and designing supportive instructional contexts. Science Education, 94, 765–793.
Chiaburu, D. S., & Marinova, S. V. (2005). What predicts skill transfer? An exploratory study of goal orientation,
training self‐efficacy and organizational supports. International journal of training and
development, 9(2), 110–123.
Duschl, R. A., Schweingruber, H. A., & Shouse, A. W. (2007). Taking science to school: Learning and teaching
science in grades K–8. Washington, DC: National Academies Press.
Lin, S.-S., & Mintzes, J. (2010). Learning argumentation skills through instruction in socioscientific issues: The
effect of ability level. International Journal of Science and Mathematics Education, 8, 993–1017.
National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts,
and core ideas. Washington, DC: National Academies Press.
OECD. (2018). Preparing our youth for an inclusive and sustainable world. In: The OECD PISA global
competence framework. Paris, France: OECD.

16

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

Phillips, L. M., Norris, S. P., & Osborne, J. F. (2 0 0 7 ) . Scientific Inquiry: The place of interpretation and
argumentation. Science as inquiry in the secondary setting (pp.87–98). Arlington, VA: NSTA Press
Sampson, V., Grooms, J., & Walker, J. P. (2011). Argument-Driven Inquiry as a way to help students learn how
to participate in scientific argumentation and craft written arguments: An exploratory study. Science
Education, 95(2), 217–257.
Simonneaux, L. (2006). Role-play or debate to promote students’ argumentation and justification on an issue in
animal transgenesis. International Journal of Science Education, 23, 903–927.
Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument. Cambridge, UK: Cambridge university press.
Walker, J. P., Van Duzor, A. G., & Lower, M. A. (2019). Facilitating argumentation in the laboratory: The
challenges of claim change and justification by theory. Journal of Chemical Education, 96(3), 435–444.

17

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

การศึกษาการรับรู้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
The study of grade 11 students' perception of science communication
กรันย์ลักษมณ์ รัตนวโรภาสa,*, ปั ฐมาภรณ์ พิมพ์ทองa, พจนารถ สุวรรณรุ จbิ
Karanlak Rattanawarophata,*, Pattamapron Pimthonga, Potjanart Suwanrujib
a
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
a
Department of Education, Faculty of Education, Kasertsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: karanlak.r@ku.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจการรับรู ก้ ารสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุม่ ศึกษา
จํานวน 28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผูว้ ิจัยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือหลัก ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 4 ประเภท ได้แก่ คําถามปลายเปิ ด มาตรวัดของลิเคิรท์ แบบสํารวจ
รายการ และแบบสอบถาม 2 ชัน้ ส่วนแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็ นเครื่องมือที่ใช้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหากพบประเด็น
คําตอบที่นา่ สนใจ ประเด็นที่ศกึ ษา ได้แก่ ประเด็นความเข้าใจและการรับรูแ้ นวคิดการสือ่ สารทางทางวิทยาศาสตร์ จากนัน้ วิเคราะห์
ข้อมูลแบบจัดกลุม่ คําตอบตามเกณฑ์ของ Tytler and Peterson (2000) ผลการวิจยั พบว่า: (1) นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ที่ตนเองได้รบั ; (2) นักเรียนกลุม่ SCC01 คิดเป็ นร้อยละ 21 มีความเข้าใจสอดคล้อง
กับคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์มากที่สดุ ; และ (3) นักเรียนร้อยละ 75 มีความตระหนักในแนวคิดการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ และร้อยละ 25 ไม่แน่ใจว่าควรตระหนักในแนวคิดการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์หรือไม่
คําสําคัญ: การรับรู,้ การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์, 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) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้
ความคิด และความเข้าใจระหว่างกันได้ ซึ่ง Gudykunst and Kim (1985) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร
และการรับรู ้ (perception) พบว่า การจะเข้าใจบุคคลหนึง่ ๆ ในแง่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายล้วนมาจากการรับรูแ้ ละการ
สื่อสาร ซึ่งคนทั่วไปสามารถมีการรับรู แ้ ละการสื่อสารที่ดีขนึ ้ ได้ หากพวกเขาคํานึงถึงพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งการรับรู เ้ ป็ น
ประสบการณ์ที่บคุ คลหนึ่งๆ ได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างว่าเป็ นอย่างไร โดยผ่านการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส
ในศตวรรษที่ 21 การสือ่ สารถือเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของทักษะที่ทกุ คนจําเป็ นต้องเรียนรูใ้ นการใช้ชีวิตประจําวัน (Battelle
for Kids [BFK], 2019) สอดคล้องกับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ที่กาํ หนดนโยบายเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนา
สมรรถนะสําคัญในการดํารงชีวิตและการทํางาน (Transversal Competencies) ซึ่งการสื่อสารถูกระบุวา่ เป็ นทักษะหนึง่ ที่
ผู้เ รีย นพึงมี และในประเทศไทยได้จัด ให้การสื่อสารเป็ น หนึ่งในสมรรถนะหลัก (Core Competencies) เช่ น กัน (CBE
Thailand, 2564) จากการศึกษาผลการทดสอบ PISA ในปี 2018 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่านลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2015 ซึ่งการอ่านถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสาร นักเรียนจะต้องอ่านแล้วสะท้อนออกมาเป็ น
ความคิดหรือคําอธิบายของตนเองเพื่อให้ได้คะแนนตามที่กาํ หนด โดยในข้อสอบจะแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์เพียง
เล็กน้อย (OECD, 2015; อ้างอิงจาก Binkley et al., 2012) หากกล่าวถึงประเด็นทางวิทยาศาสตร์ ทาง PISA ประเมิน
ความฉลาดรู ด้ า้ นวิ ทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เป็ น หลัก ซึ่ง สมรรถนะคื อหนึ่ง ในองค์ป ระกอบ ซึ่ง การประเมิน
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เป็ นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการทําสิ่งต่างๆ ซึ่ง 1 ใน 3 สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงพฤติกรรมของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนต้องมีการอธิ บายปรากฏการณ์ในเชิง
วิ ท ยาศาสตร์ (Explain Phenomena Scientifically) กล่า วคื อ มี ค วามสามารถในการอธิ บ าย การรับ รู ้ การเสนอและ
ประเมินคําอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเทคโนโลยีได้ (PISA, 2018)
ปั จจุบนั การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ถกู มองว่ามีความสําคัญ และประชาชนทั่วไปมีความคาดหวังอย่างมากกับ
หน่วยงานรัฐบาล นักวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ให้ดูแลในเรื่องของการสื่อสารกับสาธารณชน (Department for
Business, Energy and Industrial Strategy [BEIS], 2020) ส่วนการมีความรู ้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องจะช่วยให้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Kulgemeyer & Schecker,
2013) สอดคล้องกับ Baram and Lewenstein (2012) ได้กล่าวถึงการเพิ่มความตระหนัก ของนักวิท ยาศาสตร์จ ะเป็ น
จุดเริ่มต้นที่จาํ เป็ นในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ถ้าหากเกิดขึน้ ในผูเ้ รียนก็ย่อมดีเช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์จะยังเป็ นงานวิจยั ที่ไม่ได้รบั ความนิยมมาก คาดว่าหลังจากนีจ้ ะมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Yonai
& Blonder, 2020) ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ บุคคลที่ทาํ หน้าที่สง่ และรับสารไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์เสมอไป แต่สามารถเป็ นผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือสนใจในวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน (Nisbet,
2009) แต่ก็พบปั ญหาที่วา่ ผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องดังกล่าวนัน้ ขาดความรู ้ ความเชี่ยวชาญในเนือ้ หาทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ
ข้อมูลที่ถ่ายทอดนัน้ อาจไม่ถูกต้องและครบถ้วน (American Association for the Advancement of Science [AAAS],
1993) ทําให้มาตรฐานการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ยคุ ใหม่ (Next Generation Science Standards) (NGSS, 2013) พิจารณา
ว่า นักเรียนต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนให้สร้างแผนภาพ จาก
ข้อมูลและข้อสังเกต ตลอดจนข้อความที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นกั เรียนได้ทราบว่าธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์ที่
สอดแทรกในบทเรียนนัน้ สือ่ สารกันอย่างไร (NGSS, 2013)
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จากประสบการณ์การฝึ กวิชาชีพครู ของผูว้ ิจยั ตลอดระยะเวลา 2 ภาคเรียน พบว่านักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายประสบปั ญ หาเกี่ ย วกับ การสื่อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ กล่า วคื อ นัก เรีย นบางส่ว นยัง ไม่ส ามารถนําความรู ้
วิทยาศาสตร์มาอภิปรายร่วมกันได้ ความสามารถในการรับสารและส่งสารยังไม่สามารถทําให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ ทําให้ขอ้ มูลที่
ได้ไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ โควิด–19 ที่ทาํ ให้เกิดความเหลื่อมลํา้ มากมาย
ทางการศึกษา ซึง่ เป็ นปั ญหาระดับโลกที่ถกู จัดให้เป็ นเป้าหมายของการพัฒนาที่ย่งั ยืน่ (Sustainable Development Goals
[SDGs], 2015) ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจัยเล็งเห็นถึงประสบการณ์และภูมิหลังที่แตกต่างกันที่ส่งผลให้ผเู้ รียนให้
ความหมายของข้อมูลที่แตกต่างกันไปจากข้อมูลชุดเดียวกัน รวมไปถึงความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ โลกทัศน์ และองค์กรทาง
สังคมเป็ นปั จจัยทางวัฒนธรรมหลักที่ก่อให้เกิดความหลากหลายในการรับรู ้ (Qiong, 2017)
ดัง นั้น ผู้วิ จัย จึงสนใจศึกษาการรับรู ก้ ารสื่อ สารทางวิท ยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภายใต้
องค์ประกอบการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของ Burns et al. (2003) ได้แก่ ทักษะ (Skills) สื่อและกิจกรรม (Media and
Activities) และบทสนทนา (Dialogue) โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาแสดงความสอดคล้องกับประเด็นที่จะ
สํา รวจ ซึ่ ง กรอบแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้แ ก่ กรอบธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์ (Nature of science) ตามแนวคิ ด ของ The
American Association for the Advancement of Science (AAAS) กรอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (Nature of science)
ตามมาตรฐานการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ยคุ ใหม่ (Next Generation Science Standards; NGSS) และ กรอบของโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
การตรวจเอกสาร
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจการรับรู ก้ ารสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดย
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
Burns et al. (2003) ได้กาํ หนดองค์ประกอบของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทงั้ หมด 3 องค์ประกอบ ได้แก่: (1)
ทักษะเป็ นทักษะส่วนบุคคลที่มีความหลากหลาย ซึง่ จะเป็ นพืน้ ฐานของการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการทํางาน
ร่วมกับสาธารณชนเกี่ ยวกับสื่อต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ การทํางานเกี่ ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ การนําเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ และการจัดแสดงเชิงโต้ตอบ เป็ นต้น ทักษะเหล่านีอ้ าจเกี่ยวข้องในระดับบุคคลหรือระดับสาธารณะซึ่ง
สามารถนําไปใช้กบั การออกแบบ หรืออํานวยความสะดวกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้; (2) สื่อและกิจกรรมเป็ นช่องทางของ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายมีไว้เพื่อรองรับ
บุคลิกของคนที่หลากหลาย รวมไปถึงรู ปแบบการเรียนรู ้ และการศึกษาที่หลากหลายเพื่ อนํา ไปสู่ประสบการณ์ด ้า น
วิทยาศาสตร์ เช่น การบรรยาย การประชุม การอภิปราย การทําการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ การนําเสนองาน การแข่งขัน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น; และ (3) บทสนทนาเป็ นบริบทของนักเรียนที่จาํ เป็ นต้องมีบทสนทนาที่ชดั เจน เหมาะสม
และโต้ตอบได้ ซึ่งนักเรียนต้องตระหนักในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เฉพาะ เลือกใช้คาํ ศัพท์ที่สื่อสารออกไปได้ง่ายและทําให้คนทั่วไปเกิดความเข้าใจ รวมไปถึงการเลือกใช้ตวั แทนทาง
ความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน นอกจากนี ้ Burns et al. (2003) กล่าวว่า องค์ประกอบการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
เหล่านีม้ ีไว้เพื่อสร้างการตอบสนองส่วนบุคคลต่อวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี:้ (1) ความตระหนักรูร้ วมถึง
ความคุน้ เคยกับวิท ยาศาสตร์ในด้านใหม่; (2) ความเพลิดเพลินหรือ การตอบสนองทางอารมณ์อ่ืน ๆ เช่ น การแสดง
ความรูส้ กึ ชื่นชมวิทยาศาสตร์วา่ เป็ นความบันเทิงหรือศิลปะ; (3) ความสนใจ โดยเห็นได้จากการมีสว่ นร่วมโดยสมัครใจกับ
วิทยาศาสตร์หรือการสื่อสาร; (4) ความคิดเห็น การก่อตัว การปฏิรูป หรือการยืนยันทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์;
และ (5) ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เนือ้ หา กระบวนการ และปั จจัยทางสังคม
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การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จึงเป็ นการรับสารและส่งสารให้แก่บคุ คลทั่วไปที่ไม่เชี่ยวชาญประเด็นต่างๆ ในทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนในแง่ของข้อความหรือเนือ้ หาให้เกิดความเข้าใจง่าย เข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้องและเป็ นที่
ยอมรับ เช่น ประวัติศาสตร์ องค์กรวิทยาศาสตร์ หรือข่าวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เป็ นสื่อกลาง
ให้กับสังคมในวงกว้าง ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั โอกาสให้มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านการอธิ บาย การโต้แย้งหรือถกเถียง การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการอภิปรายในพืน้ ที่ต่างๆ รวมไปถึงการซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนสิ่ง
ต่างๆ ในเชิ งวิทยาศาสตร์ร่วมกัน เพื่อนําข้อมูลหรือองค์ความรู ท้ ี่ผ่านการสังเคราะห์แล้วไปถ่ายทอดเพื่อเป็ นสื่อกลาง
ระหว่างนักเรียนสูบ่ คุ คลทั่วไปที่ไม่เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ได้ ซึง่ นักเรียนสามารถใช้สอื่ และกิจกรรมในการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ข ้อ มูล ต่า งๆ เกี่ ย วกับ ประเด็ น ทางวิท ยาศาสตร์ไ ด้ (ศศิ เ ทพ, 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) จากการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทาํ ให้ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าการสํารวจการ
รับรู ก้ ารสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นนั้ เป็ นสิ่งสําคัญต่อระบบการศึกษา เพราะเป็ นการที่นกั เรียนแต่ละคนได้แสดงออกทาง
คําพูดและการกระทําเกี่ยวกับการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ โดยที่นกั เรียนจะต้องอภิปรายถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ตรงที่ตนเองค้นพบในรู ปแบบต่างๆ ซึง่ ประเด็นทางวิทยาศาสตร์นนั้ จะต้องเป็ นประเด็น
ที่นกั เรียนได้มีส่วนร่วม แล้วแบ่งปั นประสบการณ์นนั้ ๆ ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น การ
สัมภาษณ์หรือการเสวนากับสือ่ ต่างๆ (Boggio et al., 2017; Straksiene & Gasiunaite, 2018; Zhang, 2015)
เนื่องจากประเทศไทยได้กาํ หนดร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักที่สาํ คัญ
จําเป็ นสําหรับผูเ้ รียนทุกคน และส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอด สมรรถนะหลักและสมรรถนะอื่นได้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (CBE Thailand, 2564) ทําให้ผวู้ ิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญว่า หากสํารวจการรับรู ท้ ี่เกิด
ขึน้ กับนักเรียนโดยตรงจะทําให้ทงั้ ผูว้ ิจยั และผูอ้ า่ นได้เห็นถึงปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง เพราะการจะ
ทําให้นกั เรียนเป็ นไปตามความคาดหวังของหลักสูตรนัน้ ย่อมเกิดจากการเรียนรู ก้ บั ปั ญหาการศึกษาที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
โดยตรง (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018) จึงนํามาสู่กรอบแนวคิดการ
วิจยั ดังนี ้

Figure 1 Conceptual framework
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิ จั ย นี ้เ ป็ นงานวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) ที่ ไ ด้ ร ั บ การรองรั บ จากจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เลขที่ใบ COE-No. COE64/122 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สํา รวจการรับ รู ก้ ารสื่อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 ภายใต้อ งค์ป ระกอบการสื่อ สารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ของ Burns et al. (2003) ได้แ ก่ ทัก ษะ (Skills) สื่อ และกิ จกรรม (Media and Activities) และบทสนทนา
(Dialogue)
กลุ่มทีศ่ กึ ษา
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสาธิ ตแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
จํานวน 28 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนชาย 10 คน และนักเรียนหญิง 18 คน โดยนักเรียนเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัคร
ใจ ซึ่งมีเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัครผูร้ บั การวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั สําหรับเด็กอายุ 13–17 ปี
และผูป้ กครอง จากการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลาการวิจยั เดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
เครือ่ งมือในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้มี 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview) ซึง่ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือหลักในการวิจยั ประกอบไปด้วยข้อคําถาม 4 ประเภท ได้แก่
คําถามปลายเปิ ด (Opened-ended Questions) มาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert Scale) แบบสํารวจรายการ (Check List)
และแบบสอบถาม 2 ชัน้ (Two-Tier) ส่วนแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็ นเครื่องมือที่ใช้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหาก
ผูว้ ิจยั พบประเด็นคําตอบที่นา่ สนใจ หรือนักเรียนตอบคําถามจากแบบสอบถามไม่ชดั เจน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ โควิด–19 ผูว้ ิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลออนไลน์ โดยใช้ช่องทางไลน์
(LINE) ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนโดยตรง เพราะเป็ นช่องทางที่สะดวกต่อนักเรียนและผูว้ ิจยั มากที่สดุ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้
มอบหมายให้นกั เรียนตอบแบบสอบถามที่ 1 ถึง 4 ตามลําดับช่วงเวลาที่กาํ หนด ดังนี;้ (1) ช่วงวันที่ 1 ถึง 3 ตุลาคม พ.ศ.
2564; (2) ช่วงวันที่ 6 ถึง 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564; (3) ช่วงวันที่ 11 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564; และ (4) ช่วงวันที่ 16 ถึง 18
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในระหว่างช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล หากมีประเด็นคําตอบที่น่าสนใจหรือตอบคําถามไม่ชดั เจน
ผูว้ ิจยั จะดําเนินการสัมภาษณ์ผา่ นช่องทางไลน์ทนั ที โดยลักษณะการสัมภาษณ์จะเป็ นการพิมพ์โต้ตอบกันด้วยลายลักษณ์
อักษร
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งตามประเภทของแบบสอบถาม ดังนี:้ (1) แบบสอบถามปลายเปิ ด ผูว้ ิจัยใช้วิธีการจัด
กลุม่ คําตอบตามเกณฑ์ของ Tytler and Peterson (2000) โดยผูว้ ิจยั อ่านคําตอบและวิเคราะห์อย่างละเอียด; (2) มาตรวัด
ของลิเคิรท์ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการคํานวณเป็ นร้อยละ เพื่อนํามาสรุปเป็ นว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อความในระดับใด; (3)
แบบสํารวจรายการ ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการคํานวณร้อยละ แล้วนํามาสรุ ปเป็ นตารางและแผนภาพ; และ (4)
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แบบสอบถาม 2 ชัน้ เช่น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ จงอธิบายเหตุผล หากเป็ นคําถามลักษณะนี ้ ผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการจัด
กลุม่ คําตอบกลุม่ คําตอบตามเกณฑ์ของ Tytler and Peterson (2000) และแต่ละกลุม่ คําตอบจะมีกลุม่ ย่อย เช่น กลุม่ เห็น
ด้ว ย (Agree, A) มี 4 กลุ่ม ย่ อ ย ได้แ ก่ Q1A1 ถึ ง Q1A4 ส่ว นกลุ่ม ที่ ไ ม่เ ห็ น ด้ว ย (Disagree, DA) มี 2 กลุ่ม ย่ อ ย ได้แ ก่
Q1DA1 ถึง Q1DA2 เป็ นต้น จากนัน้ ใช้วธิ ีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการคํานวณร้อยละเช่นเดียวกัน
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้คาํ ถามว่า “นิยามการ
สือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนคืออะไร” เมื่อนําคําตอบของนักเรียนทัง้ หมด 28 คนมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดกลุม่ คํา
ตอบตามเกณฑ์ของ Tytler and Peterson (2000) พบว่ามีกลุม่ คําตอบทัง้ หมด 9 กลุม่ ในงานวิจยั นีจ้ ะใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น
SCC แสดงถึงกลุม่ คําตอบ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Science Communication, SCC) และจะใช้ตวั เลข
แทนแต่ละกลุม่ ได้แก่ 01 ถึง 09 ดังนี ้
Table 1 Grouping of Responses of Science Communication Definitions of Grade 11 Students
Group

Name of Group

Number of Student (n)

Number of Student (%)

(n = 28)

Code of Student

1
2
3
4

SCC01
SCC02
SCC03
SCC04

6
5
4
4

21%*
18%
14%
14%

ST01, ST02, ST04, ST10, ST18, ST23
ST06, ST08, ST22, ST24, ST27
ST03, ST09, ST11, ST19
ST07, ST17, ST21, ST26

5
6
7
8
9

SCC05
SCC06
SCC07
SCC08
SCC09

3
2
2
1
1

11%
7%
7%
4%
4%

ST12, ST14, ST28
ST05, ST15
ST13, ST25
ST16
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 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่นกั เรียนกลุม่ SCC01 คิดเป็ นร้อยละ 21 มีความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์วา่ เป็ นการสื่อสาร โดยการรับและส่งสาร ถ่ายทอดความรู ้ ซึ่งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของการทําการ
ทดลอง การอภิปราย หรือการอธิบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในรู ปแบบต่างๆ ให้กบั คนอื่นๆ หรือคนที่ไม่มีพืน้ ฐานให้
เกิดความเข้าใจง่าย โดยอาจจะใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ ก็ได้ รองลงมาคือ นักเรียนกลุม่ SCC02 ร้อยละ18 เข้าใจว่าการสือ่ สาร
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ทางวิทยาศาสตร์เป็ นการอธิ บายสิ่งต่างๆ ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ถัดมานักเรียนกลุม่
SCC03 ร้อยละ 14 เข้าใจว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็ นการสื่อสารที่ให้ขอ้ ความรู เ้ กี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คน
ทั่วไปได้รบั รู แ้ ละสร้างเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่วนนักเรียนกลุม่ SCC04 ร้อยละ 14 เช่นกัน เข้าใจว่าเป็ นการส่งสาร
และรับสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ อาจเป็ นความรู ้ ทฤษฎีต่างๆ มาใช้ในการอธิบายให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และ
เชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง โดยมีวิธีการต่างๆ ให้เกิดความน่าสนใจ และในส่วนของนักเรียนกลุม่ SCC05 ร้อยละ 11 เข้าใจ
ว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็ นการสื่อสารที่เกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดให้ผอู้ ื่นเข้าใจ และนักเรียน
กลุ่ม SCC06 ร้อ ยละ 7 เข้า ใจว่าการสื่อสารทางวิท ยาศาสตร์เป็ น การสื่อ สารที่ ใช้เทคโนโลยี และใช้อ งค์ความรู ท้ าง
วิทยาศาสตร์ ส่วนในนักเรียนกลุม่ SCC07 ร้อยละ 7 เข้าใจว่าเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อมูลการ
ค้นคว้า สถิติงานวิจยั หรือผลการทดลองให้แก่สาธารณชน และนักเรียนกลุม่ SCC08 คิดเป็ นร้อยละ 4 เข้าใจว่าการสือ่ สาร
ทางวิทยาศาสตร์เป็ นการสื่อสารและถ่ายทอดโดยใช้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์เป็ นสื่อกลางเพื่อให้เข้าใจตรงกัน รวมไปถึง
นักเรียนกลุ่ม SCC09 คิดเป็ นร้อยละ 4 เช่นกันที่เข้าใจว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็ นการสื่อสารที่มีเหตุผลและ
หลักการ
ผูว้ ิจัยได้สาํ รวจความเข้าใจนิยามการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อน จากนัน้ ผูว้ ิจัยจึงสํารวจความ
ตระหนักถึงแนวคิดของการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนว่านักเรียนตระหนักหรือไม่ อย่างไร ซึง่ ผูว้ ิจยั ให้นิยามความ
ตระหนักว่าเป็ นความสามารถในการรับรู ้ รูส้ กึ และเข้าใจถึงเหตุการณ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ (Gafoor,
2012) จากผลการวิจยั พบว่ามีกลุม่ คําตอบทัง้ หมด 2 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่ กลุม่ ตระหนัก/ใช่ (Yes, Y) และกลุม่ ไม่แน่ใจ (Not
Sure, NS) โดยกลุม่ ตระหนัก/ใช่ (Yes, Y) แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ย่อย ได้แก่ Y1 ถึง Y5 จํานวน 21 คน ดังแสดงใน Table 2
และกลุม่ ไม่แน่ใจ (Not Sure, NS) แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ย่อย ได้แก่ NS1 ถึง NS3 จํานวน 7 คน ดังแสดงใน 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
ST01, ST02, ST06, ST25
2
Y2
4
ST11, ST17, ST19, ST24
3
Y3
4
4
Y4
4
ST03, ST07, ST11, ST14
ST04, ST09, ST12
5
Y5
3
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 แสดงถึงกลุ่มคําตอบตระหนักในแนวคิดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 75
ระบุวา่ ตนเองมีความตระหนักในแนวคิดของการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ ในกลุม่ Y1 มีนกั เรียนจํานวน 6 คน ระบุวา่ ตนเอง
มีความตระหนักเพราะว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็ นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ ทําให้ผูอ้ ื่นเข้าใจในสิ่งที่เรา
ต้อ งการจะสื่ อ สารได้ ในกลุ่ม Y2 มี นัก เรี ย นจํา นวน 4 คน ระบุว่ า ตนเองมี ค วามตระหนัก เพราะว่ า การสื่ อ สารทาง
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วิทยาศาสตร์นนั้ ใช้สอื่ สารในชีวิตประจําวัน ในกลุม่ Y3 มีนกั เรียนจํานวน 4 คน ระบุวา่ ตนเองมีความตระหนักเพราะว่าการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์มีความสําคัญต่อการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในอนาคต รวมไปถึงการทําให้บุคคลอื่นๆ หันมาสนใจ
วิทยาศาสตร์ นอกจากนีย้ งั เห็นถึงความสําคัญของความเข้าใจและการรับรู ร้ ะหว่างบุคคลอีกด้วย ในกลุม่ Y4 มีนกั เรียน
จํานวน 4 คน ระบุว่าตนเองมีความตระหนักเพราะว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ รวมเป็ นถึง
ความละเอียดอ่อน ในกลุม่ Y5 มีนกั เรียนจํานวน 3 คน ระบุวา่ ตนเองมีความตระหนักเพราะว่าการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา รวมไปถึงการประกอบอาชีพต่างๆ จากตารางดังกล่าวทําให้ผวู้ ิจยั พบว่ากลุ่ม Y1 ถึง Y5 มี
นักเรียนที่ตระหนักจริงตรงตามนิยามมีทงั้ หมด 10 คน ได้แก่ ST02, ST04, ST09, ST10, ST11, ST13, ST17, ST19,
ST23, ST24 เช่น การทําอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ล้วนต้องมีการเข้าสังคม สื่อสารกับผูอ้ ื่นเกี่ยวกับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการนําเสนองาน โครงงาน เป็ นเรื่องปกติ ดังนัน้ เราควรตระหนัก เข้าใจ และฝึ กฝนการสือ่ สารทาง
วิทยาศาสตร์ให้ผฟู้ ั งได้รบั ข้อมูลที่ถกู ต้อง น่าสนใจ เข้าใจง่าย (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 แสดงกลุม่ คําตอบไม่แน่ใจถึงความตระหนักในแนวคิดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่ามีนกั เรียนกลุม่ NS1 จํานวน 5 คน ระบุว่าตนเองไม่แน่ใจถึงความตระหนัก เพราะไม่แน่ใจว่าการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์คืออะไร สําหรับกลุม่ NS2 จํานวน 1 คน ระบุว่าตนเองไม่แน่ใจเพราะรับรู ว้ า่ ตนเองไม่จาํ เป็ นต้อง
ใช้การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์เสมอไป และในกลุม่ NS3 จํานวน 1 คน ระบุวา่ ตนเองไม่แน่ใจเพราะรับรูว้ า่ ตนเองมีความรู ้
ไม่มากพอ และยังคงต้องศึกษาเพิ่มเติม
บทสรุ ปวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
จากการสํารวจความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับนิยามการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ก่อนนําไปสูก่ ารสํารวจการรับรู ใ้ นประเด็นความตระหนัก พบว่าความเข้าใจของนักเรียนส่วนใหญ่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Pickard et al. (2018) ที่กล่าวว่าการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์เป็ นกระบวนการพืน้ ฐานส่วนใหญ่ โดยที่ใช้วิทยาศาสตร์
เป็ น สื่ อ กลางให้กับ สัง คมในวงกว้า ง และส่ว นใหญ่ มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ที่ ส อดคล้อ งกับ
องค์ประกอบของ Burns et al. (2003) ได้แก่: (1) ทักษะ (Skills) ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานของการสื่อสารทางทางวิทยาศาสตร์; (2)
สื่อและกิจกรรม (Media and Activities) ที่เน้นถึงการใช้เทคโนโลยีและการมีสว่ นร่วมต่างๆ ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการศึกษาวิทยาศาสตร์ (NRC, 2012) ที่เล็งเห็นว่าการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายกับบุคคลทั่วไปใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทําให้บคุ คลเหล่านัน้ สามารนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีวิจารณญาณ; และ (3)
บทสนทนา (Dialogue) เป็ นสิ่งที่นกั เรียนต้องตระหนักในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนกั เรียนส่วนน้อยที่ให้เหตุผล
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Strange (2013) ที่กล่าวว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็ นกระบวนการถ่ายทอดข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์บนพืน้ ฐานของความไม่รูข้ องบุคคลไปสูร่ ู ปแบบที่แตกต่างกัน ส่วนในแง่ของความตระหนักถึงแนวคิดของ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 สรุ ปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมีความตระหนัก
ถึงแนวคิดการสือ่ สารทางทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นความตระหนักที่เน้นถึงการรูแ้ ละเข้าใจความสําคัญในประเด็นที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ประเด็นระบบการศึกษา การใช้ชีวิตประจําวัน การพัฒนาและต่อยอดในอนาคต รวมไปถึงวิธีการที่ทาํ ให้คน
ทั่วไปเข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งการที่นกั เรียนมีมมุ มองที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการรับรู ห้ รือประสบการณ์ที่ได้รบั ของ
นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Qiong (2017) ในประเด็นที่ว่าประสบการณ์และภูมิหลังที่แตกต่าง
กันที่สง่ ผลให้ผเู้ รียนให้ความหมายของข้อมูลที่แตกต่างกันไปจากข้อมูลชุดเดียวกัน รวมไปถึงความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ
โลกทัศน์ และองค์กรทางสังคมเป็ นปั จจัยทางวัฒนธรรมหลักที่ก่อให้เกิดความหลากหลายในการรับรู ้ แต่การจัดกลุม่ คํา
ตอบของนักเรียน ทําให้ผูว้ ิจัยสามารถคาดการณ์ได้ว่านักเรียนที่อยู่กลุ่มคําตอบเดียวกันจะมีประสบการณ์การรับรู ท้ ี่
ใกล้เคียงกัน ถึงแม้บางส่วนจะไม่แน่ใจว่าควรตระหนักหรือไม่ แต่เหตุผลสนับสนุนของนักเรียนยังคงทําให้เห็นว่าในอนาคต
ยังคงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึน้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี ้ คือ ควรศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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การจั ดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง เพื่อส่ งเสริมการ
สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บนหลักฐานใน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
Using interactive simulation to support inquiry-based teaching for enhancing grade 11 students'
evidence based explanations in the topic of rate of reaction
ฐิตาภา จิตต์ประเสริฐa,*, เอกรัตน์ ทานาคa, ครองขวัญ อัครชนียากรb
Thitapha Jitpraserta,*, Akarat Tanaka, Khrongkhwan Akkarachaneeyakornb
a
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
a
Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
Department of Chemstry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: thitapha.j@ku.th
บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี ว้ ัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ศึก ษาความสามารถในการสร้า งคํา อธิ บ ายทางวิ ท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 29 คน ที่เรียนรูด้ ว้ ยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับสือ่ จําลองโต้ตอบเสมือนจริง
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อใช้เก็บข้อมูลหลังการ
จัดการเรียนรู ้ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และการให้เหตุผล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยจัดกลุม่ คําตอบของนักเรียนตามความถูกต้องสมบูรณ์ของทัง้ 3 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์บางส่วน และสมบูรณ์ ผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรียนรู ร้ ู ปแบบนีช้ ่วยส่งเสริมการสร้าง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ในระดับสมบูรณ์บางส่วน โดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุขอ้ กล่าวอ้างได้ แต่ยงั ขาดการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักฐานและการให้เหตุผลที่ในระดับอนุภาคให้สมั พันธ์กบั ข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ,้ ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์, สื่อจําลอง
โต้ตอบเสมือนจริง, อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
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
การสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Explanation) เป็ นเป้าหมายสําคัญหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ยุ ค ใหม่ ใ น Next Generation Science Standard (NGSS) (NGSS Lead States, 2013) โดย
มุง่ เน้นให้นกั เรียนสามารถสร้างคําอธิบายทีม่ ีความสอดคล้องเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตร์ผา่ นการใช้หลักฐานและหลักการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ที่ เ หมาะสม (McNeill & Krajcik, 2008; National Research Council [NRC], 2012) โดยการสร้า ง
คําอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบด้วยข้อกล่าวอ้าง (Claim) หลักฐาน (Evidence) และ เหตุผล
(Reasoning) (McNeill, Lizotte, Krajcik, & Marx, 2006) นอกจากนีก้ ารสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยงั เป็ นสมรรถนะ
สําคัญของการเป็ นผูร้ ูว้ ิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท], 2563; Organization for
Economic Cooperation and Development [OECD], 2019) ซึ่งจากผลการประเมินพบว่านักเรียนไทยมีลกั ษณะเป็ นผูร้ ู ้
วิทยาศาสตร์ต่าํ กว่าค่าเฉลีย่ ระดับนานาชาติ โดยนักเรียนไม่สามารถใช้ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์เพื่อลงข้อสรุ ปได้ถกู ต้อง
สอดคล้องกับข้อมูลที่มี (OECD, 2019) นอกจากนีย้ งั พบว่านักเรียนมักละเลยข้อมูลหลักฐานที่มีเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่
สามารถเชื่อมโยงหลักฐานของตนเองไปสู่ขอ้ กล่าวอ้างได้ ยังขาดความละเอียดรอบคอบในการประเมินหลักฐานที่ใช้
ประกอบการสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง หรือมีการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไป ส่งผลให้ขอ้ กล่าวอ้างมีความคลาดเคลื่อนหรือ
เกินขอบเขตจากหลักฐานทีม่ อี ยู่ ซึง่ ลักษณะคุณภาพของหลักฐานอาจส่งผลต่อคุณภาพของการให้เหตุผลที่ไม่สมบูรณ์ตาม
ไปด้วย (พัณนิดา และร่มเกล้า, 2560; ฉลองวุฒิ และสมเกียรติ, 2563; McNeill et al., 2006; Novak & Treagust, 2018)
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่านักวิจยั ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะในเนือ้ หาวิชาเคมีที่ม่งุ เน้นให้นกั เรียนอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันที่มีความซับซ้อน
และเป็ นนามธรรม โดยสามารถแสดงแนวคิดทางเคมีออกมาในรู ปของแบบจําลองหรืออธิ บายความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ย นแปลงของสารทั้ง 3 ระดับ ได้แ ก่ ระดับ มหภาค (Macroscopic level) ระดับ อนุภ าค (Microscopic level หรือ
Submicroscopic level) และระดับสัญลักษณ์ (Symbolic level) แต่จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่านักเรียนยังขาด
ความสามารถในการเชื่ อ มโยงข้อ มูล จากแนวคิ ด ทางเคมี ทั้ง 3 ระดับ ซึ่ ง มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การสร้า งคํา อธิ บ ายต่อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ ทางวิทยาศาสตร์ (พัณนิดา และร่มเกล้า, 2560; ศศิกานต์, นวลจิตต์, และดวงเดือน, 2563) ดังนัน้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ี่เหมาะสมจะเป็ นส่วนช่วยให้นกั เรียนสามารถเข้าใจและมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อ
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องได้ชดั เจนยิ่งขึน้ แต่งานวิจยั ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้แนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหา
ความรูเ้ ป็ นหลัก แต่ผลการวิจยั พบว่าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรูย้ งั ไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้
มีสว่ นร่วมในการได้มาซึง่ ข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็ นการสํารวจตรวจสอบตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนที่
ครู หรือหนังสือกําหนด ซึ่งลักษณะของหลักฐานที่นกั เรียนเก็บรวบรวมได้ดงั กล่าวไม่ได้กระตุน้ หรือส่งเสริมให้นกั เรียนได้
วิเคราะห์และตีความที่จะส่งผลต่อกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนให้มีคณ
ุ ภาพ (นวลจิตต์, 2562; Sandoval & Reiser,
2004) นอกจากนีย้ งั พบว่าอีกว่าครู ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู ท้ ี่ให้นกั เรียนได้เก็บรวบรวมหลักฐานที่มี
การเชื่อมโยงเนือ้ หาในระดับมหภาค สัญลักษณ์ และจุลภาคได้ (นวลจิตต์, 2562) จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า
สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงจึงเป็ นสื่อทางเลือกหนึ่งที่จะใช้เป็ นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่กระตุน้ การมีสว่ นร่วมในการสืบเสาะ
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานและสังเกตกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แสดงถึงตัวแทนที่มีความ
ซับซ้อนได้ ช่วยให้นกั เรียนเกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในหลายระดับ สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจและประเมินข้อมูลที่ได้นาํ ไปสูก่ ารเลือกใช้หลักฐานเพื่อมาสนับสนุนหรือปกป้อง
ข้อกล่าวอ้างของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zacharia, 2005) แต่ทงั้ นีง้ านวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่ายังไม่มีการจัดการเรียนรู ้
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โดยใช้กระบวนการสืบเสาะร่วมกับสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทาง
วิทยาศาสตร์
จากความสําคัญของปั ญหา และการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีแนวคิดหลายระดับ มีความซับซ้อน ยากต่อการทําความเข้าใจที่สง่ ผลต่อการสร้าง
คําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยเฉพาะเนือ้ หาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตอ้ งอาศัยการอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงแนวคิดหลายระดับ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ร้ ว่ มกับ
การใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงเข้ามาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บนหลักฐาน
เรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
การตรวจเอกสาร
การสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็ นการปฏิบตั ิ (Practice) ที่สาํ คัญของนักเรียนที่ถกู กําหนดเป็ นเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ (NGSS Lead States, 2013) ซึ่งเป็ นความสามารถด้านการสื่อสารของนักเรียนในการ
อธิ บายสาเหตุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมผ่านการให้เหตุผลที่เชื่อมโยงด้วยชุดหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง (McNeill et al., 2006; McNeill &
Krajcik, 2008; Reiser, Berland & Kenyon, 2012) นักการศึกษาและนักวิจยั ให้ความสําคัญกับการสร้างคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์จาํ นวนมาก (ฉลองวุฒิ และสมเกียรติ, 2563; ณัฐธิดา, 2562; พัณนิดา และร่มเกล้า, 2560; McNeill et al.,
2006; McNeill & Krajcik, 2008; Novak & Treagust, 2018; Ruiz-Primo, Li, Tsai, & Schneider, 2010; Sandoval &
Reiser, 2004) แต่จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ดังกล่าว พบว่ากรอบนิยามและองค์ประกอบของการสร้างคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ McNeill and Krajcik (2008) ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย (พัณนิดา และร่มเกล้า,
2560; ศศิ ก านต์ และคณะ, 2563) ทั้ง นี เ้ นื่ อ งจากมี แ นวทางศึ ก ษาความสามารถในการสร้า งคํา อธิ บ ายแบบแยก
องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีการระบุพฤติกรรมหรือข้อบ่งชีท้ ี่มคี วามจําเพาะเจาะจงต่อภาระงานหรือเครือ่ งมือ
ที่ ใ ช้ใ นการวัด ความสามารถของนัก เรี ย น ดัง นั้น ในงานนี ผ้ ู้วิ จัย เลื อ กใช้ องค์ป ระกอบของการสร้า งคํา อธิ บ ายทาง
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ McNeill and Krajcik (2008) ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ข้อกล่าวอ้าง (claim) เป็ นข้อสรุ ปที่ระบุเชิงสาเหตุจากประเด็นปรากฏการณ์หรือปั ญหาที่กาํ ลังศึกษา เกิดจาก
การสํารวจตรวจสอบ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากหลักฐานที่มี
2. หลักฐาน (Evidence) เป็ นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันซึ่ง
ข้อมูลอาจนําเสนอด้วยรู ปภาพ ข้อความ กราฟ ตาราง หรือได้จากการกระบวนการสืบค้นเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เพื่อใช้ในการสนับสนุนเหตุผล และยืนยันข้อกล่าวอ้างของตนเอง
3. การให้เหตุผล (Reasoning) เป็ นการแสดงเหตุผลเชิงตรรกะที่อยู่บนพืน้ ฐานของแนวคิด หลักการ กฎ ทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานและข้อกล่าวอ้างที่สร้างขึน้ เพื่อแสดงให้
ผูอ้ ื่นเห็นว่าเพราะเหตุใดหลักฐานที่นาํ มาเหมาะสมที่จะใช้ในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนเองได้ ทัง้ นี ้ ณัฐธิดา (2562)
คํานึงได้เสนอว่าการให้เหตุผลเชิงตรรกะที่แสดงถึงความสัมพันธ์จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงความรู พ้ ืน้ ฐานและประสบการณ์ใน
การแสดงเหตุลของนักเรียนที่จะส่งเสริมให้ขอ้ กล่าวอ้างเป็ นที่ยอมรับทั่วกัน
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่านักวิจยั จํานวนมากใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู เ้ พือ่ พัฒนา
ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (นวลจิตต์, 2562; พัณนิดา และร่มเกล้า, 2560; ศศิกานต์ และคณะ
, 2563; Ruiz‐Primo et al., 2010; Sandoval & Reiser, 2004) เนื่องจากการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู เ้ ป็ น
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วิธีการเรียนรู ร้ ู ปแบบหนึ่งที่นกั เรียนได้เรียนรู ท้ ี่เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้มีส่วนร่วมในแสวงหาความรู อ้ ย่างอิสระที่อยู่บน
พื ้น ฐานของทฤษฎี ก ารสร้า งองค์ค วามรู ้ด ้ว ยตนเอง (Constructivism) และกระตุ้น ให้นัก เรี ย นศึ ก ษาและอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นกั เรียนได้คาํ ตอบที่นกั เรียนต้องการและสนใจ โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของหลักฐาน
และเหตุผล เช่นเดียวกับแนวทางที่นกั วิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิ (Martinello & Cook, 2000; Sandoval & Reiser, 2004) ซึ่ง
งานวิจยั ของศศิกานต์, นวลจิตต์, และดวงเดือน (2563) ที่มีการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะพบว่าคําอธิบายที่นกั เรียนสร้าง
ขึน้ สะท้อนผลจากการสังเกตและการทดลองเชิงประจักษ์เท่านัน้ ซึง่ บางครัง้ ผลการทดลองอาจมีความคลาดเคลื่อน หรือมี
ข้อจํากัดบางอย่างในการได้มาซึง่ ข้อมูล และในเรือ่ งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจาํ เป็ นที่ตอ้ งมีการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ในระดับอนุภาค ซึง่ ข้อมูลจากการทดลองอาจไม่เพียงพอทําให้สง่ ผลต่อการสร้างคําอธิบายของนักเรียน และสอดคล้องกับ
ในงานวิจยั ของพัณนิดา และร่มเกล้า (2560) ที่แสดงถึงปั ญหาเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ี่เน้นให้นกั เรียนสืบเสาะ
ผ่านการลงมือปฏิบตั ิการทดลองและธรรมชาติของเนือ้ หาที่เป็ นการอธิบายการเปลีย่ นแปลงสมบัติของสารในระดับอนุภาค
ทําให้นกั เรียนจะต้องมีความเข้าใจในระดับอนุภาคเพื่อประกอบการให้เหตุผล จึงเสนอแนะว่าในกิจกรรมอาจใช้สอื่ อื่นๆ ที่
ช่วยในความเข้าใจระดับอนุภาคร่วมด้วย โดยในปั จจุบนั จึงมีการประยุกต์ใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงที่จาํ ลองระบบ
หรือ กระบวนการที่ เกิ ด ขึน้ เพื่ อ ให้ง่ายต่อ การมองเห็ น และง่ ายต่อ การทํา ความเข้า ใจ (ชาญวิ ท ย์ และดารกา, 2562;
Develaki, 2017) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ท้ ี่เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้มีสว่ นร่วมแบบโต้ตอบในบริบททางวิทยาศาสตร์
สํารวจค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทงั้ 3 ระดับเพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้เป็ นหลักฐาน หรือใช้
ในการทดสอบ หรือตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ขึน้ หรือไม่ ส่งเสริมความสามารถใน
การอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเชิงสาเหตุได้ (Kluge, 2019) ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู ร้ ว่ มกับการใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงเพื่อให้เกิด การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและ
แนวคิดทางเคมีทงั้ 3 ระดับ ในการส่งเสริมการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรือ่ งอัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
วิธีดาํ เนินการวิจัย
กลุ่มทีศ่ กึ ษา
กลุ่ม ที่ ศึ ก ษา คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์- คณิ ต ศาสตร์ จากโรงเรีย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ ในจังหวัดสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จํานวน 1
ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน 29 คน ซึ่งการเลือกกลุ่มที่ศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื่องจากเป็ นกลุม่ นักเรียนที่ผวู้ ิจยั ได้รบั มอบหมายให้ทาํ การจัดการเรียนรู แ้ ละสมัครใจทุกคน ซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนอยู่
ในระดับดีถึงดีมาก โดยส่วนใหญ่นกั เรียนมุง่ เน้นการเรียนแบบท่องจําเนือ้ หา ต้องการคําตอบที่ตายตัว หรือมีการเรียนเสริม
ล่วงหน้ามาก่อน จึงไม่สนใจกระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานที่จะใช้ในการสร้างคําอธิบายทาง
วิ ท ยาศาสตร์ นอกจากนี ก้ ลุ่ม ที่ ศึก ษาเป็ น นักเรียนที่ มี ความพร้อมและมีทัก ษะในการใช้แ ละเข้าถึ งด้านสื่อ อุป กรณ์
เทคโนโลยีที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดกระบวนสืบค้นแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ แต่ยงั ไม่ได้นาํ สิ่งเหล่านีม้ าใช้เพื่อสืบ
ค้นหาหลักฐานในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์
เครือ่ งมือในการวิจยั
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ที่มีรูปแบบคําถามปลายเปิ ด
ซึ่งจะมีสถานการณ์ ข้อมูลประกอบ และข้อคําถามเพื่อให้นกั เรียนสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ข้อ
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ครอบคลุม 3 แนวคิดหลักของเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิด
เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี และปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งในแต่ละข้อจะครอบคลุมองค์ประกอบของ
คําอธิ บายทางวิ ทยาศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ : (1) ข้อกล่าวอ้าง; (2) หลักฐาน (Evidence); และ (3) เหตุผ ล
(Reasoning) เพื่อวัดความสามารถหลังการจัดการเรียนรู ้ และแบบวัดที่สร้างขึน้ ได้รบั การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะและมีการปรับแก้ไขข้อคําถามที่สง่ เสริมให้นกั เรียนมีการเชื่อมโยงกับ
การเปลีย่ นแปลงในระดับอนุภาคมากขึน้ และการแก้ไขคําศัพท์ที่สอื่ ความหมายให้ชดั เจนและเหมาะสมมากขึน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี หลังการจัดการเรียนรู ใ้ นคาบเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม ใช้เวลาทําแบบวัด 60 นาที เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์กบั กลุม่ ที่ศกึ ษาจํานวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจัยวิเคราะห์คาํ ตอบที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับวิเคราะห์
ข้อมูลจากบันทึกการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการในประเด็นคําตอบของนักเรียนที่ยงั ไม่ชดั เจนหรือต้องการทราบข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม โดยใช้เ กณฑ์ก ารให้ค ะแนนแบบรู บ ริค ส์ที่ ส ร้า งขึน้ มาวิ เ คราะห์ค าํ ตอบของนัก เรีย นในแต่ล ะข้อ และแต่ล ะ
องค์ประกอบของคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ โดยกําหนดระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับ ได้แก่: (1) คือ ปรับปรุ ง; (2) คือ ดี;
และ (3) คือ ดีมาก ในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่อา้ งอิงจาก McNeill and Krajcik (2008) จากนัน้ วิเคราะห์และแปล
ผลความสัมพันธ์ของทัง้ 3 องค์ประกอบในคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ที่นกั เรียนสร้างขึน้ ในแต่ละข้อ เพื่อจัดกลุ่มระดับ
ความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ สมบูรณ์ สมบูรณ์บางส่วน และไม่สมบูรณ์ แล้วจึง
มาจัดกระทําให้อยูใ่ นรูปความถี่พิจารณาแยกตาม 3 แนวคิดหลักเรือ่ ง อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สมบูรณ์ (complete) หมายถึง นักเรียนสามารถระบุระบุขอ้ กล่าวอ้าง หลักฐาน และเหตุผลอยูใ่ นระดับดีมากทุก
องค์ประกอบ
สมบูรณ์บางส่วน (partially complete) หมายถึง นักเรียนสามารถระบุระบุขอ้ กล่าวอ้าง หลักฐาน และเหตุผลอยู่
ในระดับอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ แต่ไม่มีองค์ประกอบใดอยูร่ ะดับปรับปรุง
ไม่สมบูรณ์ (incomplete) หมายถึง นักเรียนสามารถระบุระบุขอ้ กล่าวอ้าง หลักฐาน และเหตุผลอยู่ในระดับ
ปรับปรุงอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู ร้ ว่ มกับสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของทัง้ 3 องค์ประกอบได้แก่ ข้อ
กล่าวอ้าง หลักฐาน และเหตุผล ผูว้ ิจยั ได้ผลการวิจยั มีรายละเอียดแสดงดัง Table 1
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Table 1 The Level of Students’ Constructing Scientific Explanation for each item (n=29)
Level
Definition of frequency Concept of
frequency Factors Affecting frequency
Reaction Rate
Chemical
the Rate of
Reaction
Reaction
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

4

2

1

2

7

1

2

1

1

2

1

1

5

1

1

1

1

0

0

1

1

2

0

1

2

0

1

0

1

1

0

1

1

2

Incomplete

2

1

1

1

0

25

2

Note: C = Claim, E = Evidence, R = Reasoning
จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อ
อัตราการสูงที่สดุ โดยมีนกั เรียน 9 คนสามารถสร้างคําอธิบายในระดับสมบูรณ์ แต่ความสามารถการสร้างคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ ยวกับความหมายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและแนวคิดเกี่ ยวกับปฏิกิริยาเคมีนักเรียนส่วนใหญ่สร้าง
คําอธิบายอยูใ่ นระดับสมบูรณ์บางส่วน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
ผลการวิ จัย พบว่า แนวคิ ด เรื่อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ อัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริย าเคมี เ ป็ น เนื อ้ หาเดี ย วที่ นัก เรีย นสร้า ง
คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับสมบูรณ์ กล่าวคือ นักเรียนสามารถระบุขอ้ กล่าวอ้างบนหลักฐานอย่างมีเหตุผล โดย
นักเรียนกลุ่มนีม้ ีระดับคะแนน 2 หรือดีมากในทุกองค์ประกอบเมื่อกําหนดสถานการณ์และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะการ
ทดลองที่ให้ปัจจัยด้านปริมาณความเข้มข้นของสารตัง้ ต้น อุณหภูมิ พืน้ ที่ผิว และตัวหน่วงปฏิกิรยิ าแตกต่างกัน โดยนักเรียน
สามารถอธิบายได้วา่ ปั จจัยในสภาวะต่างๆ ส่งผลให้การเกิดปฏิกิรยิ าเร็วช้าได้อย่างไร โดยเชื่อมโยงเพื่ออธิบายการเปลีย่ น
ทัง้ ระดับอนุภาค และมหภาค โดยอาศัยการเปรียบเทียบชุดข้อมูลจากผลการทดลองและแผนภูมิปริมาณสารในสภาวะ
ต่างๆ ที่สง่ ผลได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนีย้ งั พบว่านักเรียนจํานวน 17 คนสร้างคําอธิบายอยู่ในระดับสมบูรณ์บางส่วนที่มี
เพียงองค์ประกอบเดียวเท่านัน้ ที่อยูใ่ นระดับดีมาก โดยนักเรียนส่วนใหญ่ในกลุม่ นีจ้ ะแสดงองค์ประกอบของหลักฐานอยู่ใน
ระดับดี (1) โดยเลือกหยิบชุดข้อมูลบางส่วนมาเปรียบเทียบ แต่หลักฐานที่นกั เรียนระบุยงั ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนข้อ
กล่าวอ้าง หรือในการให้เหตุผลของนักเรียนจะอธิ บายไม่สมบูรณ์มากพอที่จะชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงของสารจากแนวคิดทัง้ 3 ระดับได้อย่างไรจึงทําให้องค์ประกอบในการให้เหตุผลของนักเรียนอยูใ่ นระดับดี (1)
34

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

นอกจากนีย้ งั พบว่ามีนกั เรียนที่สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับไม่สมบูรณ์ จํานวน 3 คน โดยนักเรียนแสดง
หลักฐานโดยระบุเพียงหัวข้อของชุดข้อมูล เช่น ลักษณะเปลือกไข่ อุณหภูมิ ความเข้มข้น ซึ่งไม่สามารถใช้สนับสนุนข้อ
กล่าวอ้างของตนเองได้
2. การเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างคําอธิ บายทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสมบูรณ์บางส่วน เมื่อครู
กําหนดสถานการณ์การเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ โดยให้ขอ้ มูลที่ชุดข้อมูลที่หลากหลายทัง้ สมการเคมี แผนภาพการดําเนินไป
ของปฏิกิริยา และตารางผลการทดลองที่แตกต่างกัน และให้นกั เรียนอธิบายว่าการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึน้ ได้อย่างไร
พบว่าการให้เหตุผลของนักเรียนทุกคนอยู่ในระดับดี (1) เนื่องจากนักเรียนมีการอธิบายเพียงความร้อนส่งผลต่อลักษณะ
และความเร็วในการชนกันของสาร โดยไม่มีนกั เรียนคนใดที่แสดงให้เห็นถึงพลังงานที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของพันธะ
ระหว่างเกิดปฏิกิริยาเคมี นอกจากนีม้ ีนกั เรียนจํานวน 2 คน ที่คาํ อธิบายทางวิทยาศาสตร์มีถึง 2 องค์ประกอบที่จดั อยู่ใน
ระดับไม่สมบูรณ์ ทัง้ นีข้ อ้ กล่าวอ้างของนักเรียนกลุม่ นีจ้ ะเป็ นเพียงการสรุ ปความสัมพันธ์จากแผนภาพและสมการเคมี จึง
ทําให้ขอ้ กล่าวอ้างของนักเรียนกลุ่มนีเ้ ป็ นการระบุประเภทปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนเท่านัน้ ซึ่งส่งผลต่อหลักฐานที่
นักเรียนใช้สนับสนุนเป็ นเพียงผลต่างของพลังงานจากปฏิกิริยาเคมีเท่านัน้ โดยนักเรียนละเลยข้อมูลที่เป็ นชุดการทดลอง
เปรียบเทียบพลังงานที่ให้และทิศทางในการชน ซึ่งเป็ นหลักฐานสําคัญในการอธิบายแนวคิดการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ หรือ
การให้เหตุผลของนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุ ง (1) เนื่องจากนักเรียนอธิบายโดยเชื่อมโยงลักษณะความร้อนที่สง่ ผลต่อ
การเกิดปฏิกิรยิ าเคมีไม่สมั พันธ์กบั ข้อกล่าวอ้างของตนเอง ดังตัวอย่าง
ข้อกล่าวอ้าง: “เป็ นปฏิกิริยาที่ทาํ ให้เกิดความร้อนอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างรวดเร็ว และให้ปริมาณแก๊ส CO2
ไม่คงที่”
การให้เหตุผล: “แก๊สออกซิเจนและมีเทน ก็นา่ จะโอนอุณหภูมิที่แตกต่างกัน มีเทนเกิดการชนกันกับแก๊สออกซิเจน
ชนแบบแนวตัง้ แนวนอน”
3. ความหมายอัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
เมื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความหมายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พบว่าไม่มีนกั เรียนคนใดสามารถสร้างคําอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสมบูรณ์ได้เลย ส่วนใหญ่นกั เรียนมีความสามารถอยู่ในระดับสมบูรณ์บางส่วนเท่านัน้ โดย
นักเรียนทุกคนสามารถสร้างข้อกล่าวอ้างอยู่ในระดับดีมาก (2) แต่นักเรียนระบุองค์ประกอบของหลักฐานและการให้
เหตุผลอยูใ่ นระดับดี (1) ซึง่ หลักฐานทีใ่ ช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างจะเป็ นการนําข้อมูลที่ไม่ชีใ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในเชิงการเปรียบเทียบอัตราการเปลีย่ นแปลงของสารในปฏิกิรยิ าได้อย่างชัดเจน เมื่อให้ชดุ ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มข้นของ
สารตัง้ ต้นและผลิตภัณฑ์ที่เปลีย่ นแปลงไป ณ ช่วงเวลาต่างๆ เมื่อเติมสาร A และไม่เติมสาร A แล้วจึงถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะการเติมสาร A ส่งผลต่ออัตราเร็วในการเกิดแอมโมเนียเป็ นอย่างไร พบว่าส่วนมากนักเรียนยกหลักฐานที่สนับสนุน
ว่าอัตราเร็วในการเกิดแอมโมเนียเมื่อเติมสาร A มีค่ามากกว่าได้ไม่ชดั เจนเพียงพอ เช่น สังเกตจากปริมาณที่สารตัง้ ต้นที่
ลดลงและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้ ระหว่าง 2 ตารางในเวลาเดียวกัน และในส่วนของการให้เหตุผลนักเรียนไม่ได้
เชื่อมโยงแนวคิดในหลายระดับที่แสดงถึงปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ เช่น สาร A ทําหน้าที่เป็ น
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า เพราะชนิดของสารไม่ได้เปลีย่ นไปและสาร A ไม่ได้มีสว่ นร่วมในการเกิดผลิตภัณฑ์ แต่สาร A ทําให้ปริมาณ
ความเข้มข้นมีการเปลีย่ นแปลงไป โดยเมื่อเติมสาร A ลงไปทําให้แก๊สแอมโมเนียมีความเข้มข้นเพิ่มขึน้
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ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่พฒ
ั นาได้ดีที่สดุ คือ
ข้อกล่าวอ้าง เนื่องจากข้อกล่าวอ้างมีลกั ษณะเสมือนข้อสรุ ป เป็ นองค์ประกอบที่นกั เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่า
แนวคิดของหลักฐานที่ตอ้ งอาศัยการประเมินข้อมูลประกอบหลักฐานให้มีความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมเนื่องจาก
ข้อมูลที่มีทงั้ หมดอาจไม่ใช่หลักฐานที่ดี และการให้เหตุผลจะต้องอาศัยการเชื่อมโยงทฤษฎี หลักการเข้ามาประกอบเพื่อทํา
ให้ขอ้ กล่าวอ้างมีความเข้มแข็งมากขึน้ (McNeill and Krajcik, 2008; Ruiz‐Primo et al., 2010) นอกจากนีย้ งั พบว่าการ
ส่งเสริมให้นกั เรียนแสดงเหตุผลเชื่อมโยงแนวคิดใน 3 ระดับเป็ นสิ่งที่ทาํ ได้ยากและยังต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ พัณนิดา และร่มเกล้า (2560) ที่พบว่านักเรียนมีปัญหาการแสดงเหตุผลในระดับอนุภาคให้สมั พันธ์กบั ข้อ
กล่าวอ้างและหลักฐาน นอกจากนีย้ ังพบว่านักเรียนสามารถสร้างคําอธิ บายในแนวคิดเรื่องปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในระดับสมบูรณ์ได้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากมาจากสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงที่นาํ มาใช้เป็ นตัวแทนความคิดให้
นักเรียนอธิบายและสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงขณะสารเกิดปฏิกิรยิ าเคมีได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และสามารถกระตุน้
ให้นกั เรียนใช้เป็ นส่วนหนึ่งของหลักฐานในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนเองและนําไปสูก่ ารอธิบายที่เชื่อมโยงแนวคิด
ทัง้ 3 ระดับได้
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ร้ ว่ มกับสื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริง ช่วยส่งเสริมการ
สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บนหลักฐานใน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ในระดับสมบูรณ์บางส่วน โดยนักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถระบุขอ้ กล่าวอ้างได้ แต่ยงั ขาดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักฐานและการให้เหตุผลที่ในระดับ
อนุภาคให้สมั พันธ์กับข้อกล่าวอ้างและหลักฐาน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวนําไปสู่ขอ้ เสนอแนะว่าการจัดการเรียนรู แ้ บบ
สืบเสาะร่วมกับการใช้สื่อจําลองโต้ตอบเสมือนจริงอาจยังไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับแนวคิดเพราะไม่ได้
ส่งเสริมให้นกั เรียนแสดงออกแบบจําลองทางความคิดของตนเองตัง้ แต่เริ่มต้นกิจกรรม ในการวิจัยครัง้ ต่อไปควรบูรการ
กิ จ กรรมการเรียนรู ก้ ับ การสร้างแบบจําลองในระดับอนุภ าค หรือ ใช้การจัดการเรีย นรู แ้ บบสืบ เสาะหาความรู โ้ ดยใช้
แบบจําลองเป็ นฐาน ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ผา่ นกระบวนการสร้างแบบจําลองในระดับ
จุลภาคและปรับปรุงแบบจําลองใหม่ให้สอดคล้องกับผลการสํารวจตรวจสอบจริงในระดับมหภาค
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารโรงเรียนที่กรุณาให้เก็บข้อมูลวิจยั ในโรงเรียนและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการ
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แนวปฏิบัติที่ดีในการจั ดการเรียนรู้ แบบ KAP เพื่อพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาเรื่องคลื่น: บทเรียนจากนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ปฏิบตั ิการในชัน้ เรียนนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวคิดเรือ่ งคลืน่ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาฟิ สกิ ส์ และเพื่อหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 33 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดแนวคิด แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา บันทึกอนุทิน และแบบวิเคราะห์แผนการจัดการ
เรียนรู ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาและใช้สถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนร้อยละ 69.71 เปอร์เซนต์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มในทุกพฤติกรรมคลื่น ความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 53.03 เปอร์เซนต์และแนวปฏิบตั ิที่ดีในการในการจัดการเรียนรู แ้ บบ KAP ประกอบด้วย:
(1) การใช้กิจกรรมหรือการทดลองเรื่องสมบัติของคลื่นในการทบทวนและตรวจสอบความรู เ้ ดิมของนักเรียน; (2) ให้
นักเรียนทํากิจกรรมหรือการทดลองสมบัติของคลืน่ เพื่อให้นกั เรียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง; และ (3) ใช้เทคนิคของโพล
ยาและ KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาฟิ สกิ ส์ช่วยให้นกั เรียนแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
คําสําคัญ: ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา, แนวคิด, แนวปฏิบตั ิที่ดี
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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บทนํา
ในชีวิตประจําวันของคนเราจะพบเจอคลื่นเสมอ เช่น คลื่นเสียง คลื่นผิวนํา้ คลื่นแสง (Wittmann, 2002) คลื่นใน
เส้นเชือก คลื่นแผ่นดินไหว คลื่นกระแทกที่เกิดจากไอพ่นของเครื่องบินคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นต้น จากการศึกษางานวิจยั
พบว่า นักเรียนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของเรื่อง คลื่น เช่น นักเรียนเข้าใจว่าคลื่นนิ่งเป็ น คลื่นที่ไม่เกิดการเคลื่อนที่
ความถี่ของการหักเหของคลืน่ ก็จะมีคา่ เท่ากันทัง้ 2 ตัวกลาง (สถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[สสวท.], 2562) ทําให้เห็นว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างมากเพราะเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ รอบตัว สามารถ
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน ซึ่งอาจทําให้เข้าใจยากต่อการนํามาเรียน เนื่องจากต้องใช้จินตนาการในการเรียน และ
นักเรียนยังขาดพืน้ ฐานที่จาํ เป็ นในการตอบ (ธี รพงษ์, 2558) และจากการสังเกตการจัดการเรียนรู ้ พบว่า สิ่งที่นกั เรียน
เข้าใจคลาดเคลื่อน คือ คลื่นไม่คลื่นที่ผ่านตัวกลาง อัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางหนึ่งเปลี่ยนแปลง เมื่อความถี่หรือความ
ยาวคลืน่ เปลีย่ นแปลง ตัวกลางเคลือ่ นทีไ่ ปกับคลืน่ เมื่อคลืน่ พบกัน หลังจากผ่านพ้นกันคลืน่ จะ เปลีย่ นแปลงไป หน้าคลืน่ ที่
แผ่ออกไปเป็ นหน้าคลืน่ เดิมที่ เคลือ่ นที่ออกไป (สสวท., 2562) เมื่อมีแนวคิดที่ถกู ต้อง หรือเข้าใจหลักการของวิทยาศาสตร์
ก็จะเป็ นพืน้ ฐานที่นาํ ไปสูก่ ารแก้โจทย์ปัญหาได้ตาม (พัทธมน, ภัทรกร, และสพลณภัทร์, 2559)
โจทย์ปั ญ หาฟิ สิ ก ส์ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการยกตัว อย่ า งสถานการณ์ห รื อ สมมติ ขึ น้ มาเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ใ น
ชี วิตประจําวัน ซึ่งจะมีเพียงแค่ขอ้ ความ ตัวเลข และอาจมีรูปภาพเข้ามาเสริมที่นักเรียนจะใช้ในการแก้โจทย์ปั ญ หา
(ชญาณิศา, นพพร, และสุดาพร 2560) ดังนัน้ นักเรียนต้องนําความรู ้ และหลักการของฟิ สิกส์รวมกับการใช้ทกั ษะในการ
คํานวณ เพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบของโจทย์ปัญหาที่ตอ้ งการรู ้ แต่จากการสังเกตการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานศึกษาพบว่า
นักเรียนใช้วิธีการเรียนรู จ้ ากการฝึ กทําโจทย์ปัญหาที่เน้นการคํานวณเป็ นหลัก แต่ไม่เน้นการนําทฤษฎีเข้ามาเป็ นส่วนหนึง่
ของการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญในการแก้โจทย์ปัญหาเพราะต้องนํามาวิเคราะห์โจทย์วา่ ควรใช้สมการใดเข้ามา
ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา และส่งผลให้การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนยังไม่มีประสิทธิ ภาพมากพอ ทําให้คะแนนสอบ
วัดผลกลางภาคเรียนของนักเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด อาจเกิดจากการที่นกั เรียนยังขาดความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหา (พัทธมน, ภัทรกร, และสพลณภัทร์, 2559) โดยการจัดการเรียนรู ท้ ี่จะใช้การแก้โจทย์ปัญหานัน้ อาจทําให้
นักเรียนยังไม่เข้าใจในหลักการหรือแนวคิดหลักของแต่ละเรือ่ ง จึงทําให้ตอ้ งมีการนําการจัดการเรียนรูเ้ ข้ามาผสมผสานเผือ่
ให้นกั เรียนเข้าใจแนวคิด และยังสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้
จากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีวิธีการและเทคนิคที่ช่วยในการพัฒนาแนวคิด และการแก้โจทย์ปัญหา ที่น่าสนใจ
คือ Active Learning ซึ่งสามารถสร้างศักยภาพสูงสุดแก่ผเู้ รียน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ให้การจัดการเรียนรู ม้ ีความหมายผูเ้ รียนเป็ นฝ่ ายลงมือปฏิบตั ิอยู่กบั เนือ้ หาที่จะก่อให้เกิดการรู โ้ ดยการพูดคุยการ
เขียนการอ่าน การสะท้อน การตัง้ คําถาม หรือการจัดการเรียนรูท้ ี่มีความเคลื่อนไหว ใช้ได้ทงั้ กลุม่ เล็กและห้องเรียนใหญ่ๆ
มีขนั้ ตอนดังนี ้ ขัน้ นําเข้าสูบ่ ทเรียน ขัน้ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรม ขัน้ นําเสนอความรู ้ ขัน้ สรุปและประเมินผล แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีเทคนิคที่หลากหลายสามารถช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาได้ตรงประเด็น เช่น การจัดการเรียนรู แ้ บบ
SSCS (Pizzini, Shepardson & Abell, 1989), การจัดการเรียนรูร้ ูปแบบ STAR (Maccini & Hughes, 2000), KWDL และ
แนวคิดของPolya แต่ที่ฉนั สนใจ คือ เทคนิค KWDL และ Polya เพราะทัง้ สองเทคนิคนัน้ มีจดุ เด่นที่ทาํ ให้นกั เรียนมีการคิด
เป็ นขัน้ ตอน ไม่ซบั ซ้อนในการค้นหาคําตอบ ประหยัดเวลาในการทํา และยังสามารถตรวจคําตอบได้อีกว่าถูกต้องหรือไม่
การที่จะนําเทคนิค KWDL มาใช้ ฉันได้วิเคราะห์แล้วพบว่ายังขาดในส่วนของที่ให้นกั เรียนเลือกใช้สมการ และตรวจสอบ
คําตอบ ดังนัน้ ฉันจึงนําทัง้ สองเทคนิคมาสังเคราะห์ เมื่อนําทัง้ สองเทคนิคมารวมกันได้ขนั้ ตอนดังนี:้ (1) วิเคราะห์โจทย์
ปั ญหา; (2) โจทย์ตอ้ งการถามหาอะไร; (3) ใช้สมการอะไรในการแก้โจทย์ปัญหา; (4) คํานวณตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อหาคําตอบ; และ (5) ตรวจคําตอบ และที่ฉนั ไม่เลือกเทคนิค SSCS และ STAR เพราะว่า SSCS ยังขาด
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ในขัน้ ตอนของที่ให้เรียนตอบว่าโจทย์ตอ้ งการหาอะไร ส่วน STAR ในขัน้ ของสรุ ปคําตอบเป็ นขัน้ ที่ซาํ้ ซ้อน เพราะในเมื่อได้
คําตอบออกมาแล้วก้ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องสรุปซํา้ อีกครัง้ หนึง่
ดังนัน้ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการจัดการเรียนรูท้ ี่ให้นกั เรียนมีความคิด ความอยากรูอ้ ยากเห็น การมีสว่ นร่วม
ในการทํากิจกรรม และสามารถนําความรูไ้ ปใช้ได้ ฉันจึงมีความสนใจใช้วธิ ีการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ร่วมกับ
เทคนิค KWDLและ Polya มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ เป็ นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ท้ ี่ใช้ชื่อว่า KAP เพื่อพัฒนา
แนวคิด และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนให้ดียิ่งขึน้
วิธีการดําเนินวิจัย
กลุ่มทีใ่ ช้ในการศึกษา
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรียนวิชาฟิ สกิ ส์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึง่ ใน
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ มีนกั เรียนจํานวนทัง้ สิน้ 33 คน เป็ นชาย 3 คน หญิง 30 คน ที่ได้จาก การเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Selection) โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือ เป็ นห้องที่ฉนั ทําการจัดการเรียนรู แ้ ละนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนมีทงั้
กลุม่ เก่ง กลุม่ ปานกลาง และนักเรียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ได้แก่ แบบวัดแนวคิดแบบปลายเปิ ด ครอบคลุมเนือ้ หาที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมคลืน่ ที่ศึกษาและอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560)
ประกอบด้วยคําถามจํานวน 8 ข้อ เครือ่ งมือที่ใช้ในการตอบวัตถุประสงค์วิจยั ข้อที่ 2 ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาแบบอัตนัย โดยครอบคลุมเนือ้ หาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมคลื่น ที่ศึกษาและอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขึน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จํานวน 6 ข้อ และ เครือ่ งมือที่ใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ที่
ได้แก่ แบบบันทึกอนุทินในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ฉนั ได้จากการบันทึกหลังการจัดการเรียนรูห้ ลังการจัดการเรียนรูท้ กุ คาบ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นวิทยาศาสตร์ศึกษาจํานวน 3 ท่าน มีการปรับแก้การสื่อความหมายในทุกประเด็นของแบบวัดแนวคิด
และแบบวัดความสามารถ ปรับข้อคําถามให้ตรงกับสิง่ ที่ตอ้ งการวัดจํานวน 5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 2 ส่วนดังนี ้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลการพัฒนาแนวคิดและการแก้โจทย์ปัญหา
โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู แ้ บบ KAP วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา เริ่มต้นด้วยการจัด
กลุม่ คําตอบตามเกณฑ์ที่พฒ
ั นามาจาก Marek, Eubanks and Gallaher (1990) จากนัน้ นํามาค่าความถี่ ร้อยละ ในส่วน
ของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฉันทําการตรวจและคะแนนตามเกณฑ์รูบริคซึ่งปรับปรุ งมาจาก สุจิตรา (2555)
และซัฟฟี ยะห์ อภิสิทธิ์ และรักพร (2561) รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละข้อเพื่อนํามาวิเคราห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่การหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ จากนัน้ นํามาเปรียบเทียบกับระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดย
ประเด็นแนวคิดและการแก้โจทย์ปัญหาหากมีประเด็นที่ไม่สามารถจัดกลุม่ ได้ฉันจะทําการปรึกษาร่วมกับครู พี่เลีย้ งและ
อาจารย์นิเทศก์ นอกจากนีใ้ นบางประเด็นที่นกั เรียนตอบคําถามไม่ครบ ฉันจะมีการสัมภาษณ์นกั เรียนคนดังกล่าวเพิ่มเติม
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีการหาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรียนเรียนรูแ้ บบ KAP โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบอุปนัยจากการเก็บข้อมูลจากบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู ้ แบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู ้ อนุทินที่
มอบหมายให้นกั เรียน ทําการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหาเป็ นข้อสรุปเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดี
ผลการวิจัย
1. แนวคิด
แนวคิดวิชาฟิ สกิ ส์ เรือ่ งคลืน่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นอย่างไร เมื่อได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ KAP
พบว่า ฉันได้ทาํ การดําเนินการ โดยให้นกั เรียนทดสอบก่อนเรียน จากนัน้ ดําเนินการตามแผนวิจยั ที่ฉนั ได้เขียนขึน้ มา เมื่อ
ดําเนินการตามแผนวิจัยเรียบร้อยแล้ว ได้ทาํ การทดสอบหลังเรียน สามารถดูผลการทดสอบ เมื่อจัดกลุ่มเสร็จแล้วตาม
Table 1 ดังนี ้
Table 1 Students’ conception percentage in wave
Conception

Pre-conception
SU

PU/MU

Post-conception

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 พบว่าการวัดแนวคิดเรือ่ งการสะท้อนของคลืน่ ก่อนเรียนนักเรียนอยูใ่ นกลุม่ ที่มีแนวคิดคลาดเคลือ่ น
(SM) ถึ ง 56.06 เปอร์เ ซ็ น ต์ แต่ ห ลัง เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้แ บบ KAP นัก เรี ย นอยู่ใ นกลุ่ม แนวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดที่ถกู ต้อง (SU) 78.79 เปอร์เซ็นต์ การวัดแนวคิดเรื่องการหักเหของคลื่น ก่อนเรียนนักเรียนจะอยู่
ในกลุ่มที่ไม่มีแนวคิดหรือไม่ตอบคําถาม (NU) ที่รอ้ ยละ 57.58 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังเรียนนักเรียนอยู่ในกลุ่มแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดที่ถกู ต้อง (SU) 62.11 เปอร์เซ็นต์ ในการวัดแนวคิดเรือ่ ง การแทรกสอดของคลืน่ ก่อนเรียนนักเรียน
จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีแนวคิด หรือ ไม่ตอบคําถาม (NU) 62.12 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังเรียนนักเรียนอยู่ในกลุ่มแนวคิด ทาง
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดที่ถูกต้อง (SU) 68.18 เปอร์เซ็นต์และในการวัดแนวคิดเรื่องการเลีย้ วเบนของคลื่น ก่อนเรียน
นักเรียนจะอยูใ่ นกลุม่ ที่ไม่มีแนวคิดหรือไม่ตอบคําถาม(NU) 72.22 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังเรียนนักเรียนอยูใ่ นกลุม่ แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดที่ถกู ต้อง(SU) 54.55 เปอร์เซ็นต์
จากการสัม ภาษณ์นัก เรีย นที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์บ างส่ว นและแนวคิ ด บางส่ว นที่ ค ลาดเคลื่อ น
(PU/MU) เกิดจากการที่นกั เรียนอ่านบทเรียนล่วงหน้า และเรียนพิเศษมาก่อน แต่เมื่อได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ KAP ทํา
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ให้นกั เรียนนัน้ มีความเข้าใจมากขึน้ ผ่านจากการทํากิจกรรม การทดลอง ทําให้ในขณะเรียนขัน้ ขยายความรูน้ นั้ มองเห็นได้
ชัดขึน้ ว่าพฤติกรรมคลืน่ แต่ละลักษณะจะเกิดได้อย่างไร ทําให้มองเห็นการเกิดของพฤติกรรมคลืน่ ได้อย่างเป็ นรูปธรรมมาก
ขึน้
ฉันคิดว่าการจัดการเรียนรูท้ ี่พฒ
ั นานักเรียนตามแนวทางในการจัดการเรียนรูข้ องฉัน เช่นในแผนการจัดการเรียนรู ้
ที่ 1 ฉันสอนตามขัน้ ตอน KAP ขัน้ แรก การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมทําการสาธิตเกี่ยวกับการสะท้อนของคลืน่ โดยการแจ้ง
ให้นกั เรียนนัน้ สังเกตในขณะที่ลกู บอลกระทบกําแพงจะมีการเคลื่อนที่ไปทางใด และเกิดการเคลื่อนที่กลับมาด้วยมุม
ประมาณเท่าใด หลังจากนัน้ ฉันปาลูกบอลให้โดนกําแพง
2.ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ฉันได้ให้นกั เรียนทําการทดสอบก่อนเรียก จากนัน้ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และทําการดําเนินการตามแผนวิจยั เมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูลหลังเรียน ที่แต่ละข้อมีคะแนนเต็มเฉลีย่ 13 คะแนน มีจาํ นวน 6 ข้อ ทําให้
ได้ผลตามตารางที่ 2
Table 2 Student’s Physics problem solving ability
N = 33

Pre

Post

Gain

x̅

SD

x̅

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 พบว่า เมื่อเก็บข้อมูลก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.67 คิดเป็ น 20.54 เปอร์เซ็นต์ มีสว่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 1.54 แต่ภายหลังจากการที่นกั เรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ KAP ทําให้นกั เรียนมีคะแนนเฉลีย่
หลังเรียนมากกว่า โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลีย่ 7.86 คิดเป็ น 59.08 เปอร์เซ็นต์ มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.40 และพบว่า
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 39.92 เปอร์เซ็นต์ หรือเป็ นรายเรือ่ งมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 40.54, 39.46 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และ
ระดับความสารถในการแก้โจทย์ปัญหาก่อนเรียนอยูใ่ นระดับ ควรพัฒนา หลังเรียนอยูใ่ นระดับ ดี และระดับความสามารถ
ในการพัฒนาขึน้ มาอยูใ่ นระดับ พอใช้
จากผลการพัฒนาที่พบว่าร้อยละหลังเรียนจัดอยูใ่ นระดับ ดี ฉันได้มีการจัดการเรียนรู ใ้ นการแก้โจทย์ปัญหาให้มี
ระบบมากขึน้ โดยการให้นกั เรียนวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์กาํ หนดอะไรมาให้บา้ ง โจทย์ถามหาอะไร ควรใช้สมการใดใน
การแก้ปัญหา และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในการหาคําตอบออกมา เมื่อได้คาํ ตอบ ก็นาํ คําตอบมาแทน
ค่าเพื่อตรวจสอบว่าคําตอบนัน้ ถูกต้อง แต่สงิ่ ที่พบในการทําวิจยั คือนักเรียนทุกคนไม่มีการตรวจสอบคําตอบ
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3. แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการจัดการเรียนรู แ้ บบ KAP
แนวปฏิบตั ทิ ี่ 1 ใช้กิจกรรมทบทวนความรู ้ สาธิตของกิจกรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับเรือ่ งพฤติกรรมคลืน่ สามารถ
ตรวจความรู เ้ ดิมเกีย่ วกับเรือ่ งพฤติกรรมคลืน่ ของนักเรียนและเร้าความสนใจของนักเรียนได้
ฉันค้นพบแนวปฏิบตั ินีใ้ นวงจรที่ 1 เรือ่ งการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ ง การสะท้อนของคลืน่ เป็ นการเริม่ ต้นการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู ใ้ นขัน้ แรกจะเป็ นการนํากิจกรรมการสาธิ ต โดยใช้ลูกบอลขนาดเล็กสาธิ ตให้นักเรียนเห็นว่าลักษณะการ
สะท้อนเป็ นอย่างไร และใช้คาํ ถามกระตุน้ การคิด โดยในขณะทําการสาธิตได้ชีจ้ ดุ ให้นกั เรียนสังเกตตรงที่ลกู บอลกระทบถึง
พืน้ จะมีลกั ษณะในการเคลือ่ นที่อย่างไร จะมีนกั เรียนตอบว่าเกิดการกระเด้งไปอีกทางที่ลกู บอลมา ซึง่ คําตอบใกล้เคียงกับ
แนวคิดของการสะท้อนของคลื่น ก็จะใช้คาํ ถาม ถามนักเรียนเพื่อให้เข้ามาสูเ่ รื่องการสะท้อน ซึ่งสอดคล้องกับ หรือในวง
จากที่ 3 จะทบความความรู ใ้ นเรื่อ งของอัตราเร็ว คลื่น คื อ การถามเกี่ ยวกับ ความถี่ ความยาวคลื่น ว่า แต่ล ะอย่างมี
ความหมายว่าอย่างไร สามารถนํามาหาอัตราเร็วของคลื่นได้อย่างไร นักเรียนตอบว่า ความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรนี ้ ถ้า
นํามาคูณกัน ก็จะสามารถหาอัตราเร็วของคลื่นได้ หรือการสมการของเส้นตรงมาก็ยงั สามารถหาอัตราเร็วของคลื่นได้โดย
การ วัดระยะทางที่คลืน่ เคลือ่ นที่ได้ มาหากับเวลาที่คลืน่ เคลือ่ นที่ได้เช่นเดียวกัน
แนวปฏิบตั ทิ ี่ 2 ให้นกั เรียนทาํ กิจกรรม/การทดลองเกีย่ วกับพฤติกรรมคลืน่ ร่วมกันอภิปรายกับเพือ่ นในชัน้ เรียน
เพือ่ เป็ นการทาํ ให้นกั เรียนนัน้ ได้มีการค้นพบองค์ความรู ด้ ว้ ยตนเอง
ในวงจรที่ 1 ฉันได้พยายามที่บอกวิธีการทดลองให้นกั เรียนได้ทาํ ตามแต่ไม่ได้ชีแ้ จงจุดที่ควรสังเกตในกิจกรรมการ
ทดลอง ท้ายคาบฉันพบว่านักเรียนไม่สามารถเข้าใจและมองเห็นในประเด็นที่ฉันต้องการให้นักเรียนได้เห็นเกี่ ยวกับ
กิจกรรมการทดลองได้ ดังนัน้ ฉันจึงปรับปรุ งในวงจรที่ 2 โดยการเพิ่มจุดที่นกั เรียนควรจะสังเกต และจุดที่นกั เรียนควร
จะต้องพึงระวังในการทดลอง ฉันพบว่านักเรียนเกือบทุกคนสังเกตและเข้าใจในประเด็นที่ฉนั ต้องการให้นกั เรียนเข้าใจได้
มากขึน้ และฉันพบแนวปฏิบตั ินที ้ กุ วงจรของการจัดการเรียนรู ้ เรือ่ ง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลีย้ วเบน
ของคลื่น ซึ่งจะเป็ นขัน้ ที่ 2 ของการจัดการเรียนรู ข้ อง Active learning ในขัน้ นีใ้ ห้นกั เรียนทํากิจกรรม/การทดลอง ด้วย
ตนเองร่วมกับเพื่อนในกลุม่ ในการแบ่งกลุม่ ครู จะเป็ นผูก้ าํ หนดตามผลการเรียนของนักเรียน จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละคน
แบ่งหน้าที่ในการทําการทดลอง รับอุปกรณ์ จดบันทึก หลังจากนัน้ ให้นกั เรียนฟั งครู อธิบายวิธีการทํากิจกรรม/ทดลอง ให้
นักเรียนทําการทดลองด้วยตนเอง ถ้าหากกลุม่ ใดสงสัยให้ยกมือถาม ในระหว่างนัน้ ครู จะเดินดูนกั เรียนทีละกลุม่ ถ้าหาก
พบว่ากลุม่ ใดไม่ทาํ ครูจะกระตุน้ และคอยชีแ้ นะให้นกั เรียนทํา เพื่อให้นกั เรียนอยูใ่ น การทดลองเดียวกัน เมื่อทําการทดลอง
เสร็จครูจะให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนเพื่อร่วมกันอภิปรายว่าสิง่ ที่ได้จากการทดลองว่าเป็ นอย่างไรเหมือนหรือต่างจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างไร จากการอภิปรายผลของนักเรียน พบว่านักเรียนทุกกลุ่มมีผลการทดลองที่กันทัง้ หมดคือเมื่อ คลื่น
เคลือ่ นที่เข้าไปกระทบสิง่ กีดขวางด้วยมุม 30 องศา ก็จะสะท้อนกลับออกมาเท่าเดิม
แนวปฏิบตั ทิ ี่ 3 ให้นกั เรียนแก้โจทย์ปัญหาเรือ่ งการหักเห และการแทรกสอดของคลืน่ ตามแนวคิดของโพลยา
และ KWDL ช่วยให้ดาํ เนินการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
จากวงจรที่ 1 ฉันได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แนวคิดของโพลยาและ KWDL และให้นกั เรียน
แก้โจทย์โดยใช้วิธีการของตนเองที่ง่าย ปั ญหาที่เกิดขึน้ คือนักเรียนเลือกใช้วิธีการของตนเอง และเมื่อฉันให้นกั เรียนอธิ บาย
พบว่านักเรียนไม่สามารถอธิ บายตัวแปร และวิเคราะห์ตัวแปรได้อย่างถูกต้อง ดังนัน้ ในวงจรที่ 2 ฉันจึงพยายามที่จะ
สอดแทรกแนวคิดของโพลยาและ KWDL ลงไปเพื่อช่วยให้นกั เรียนมีหลักการในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ฉันได้
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ใช้แนวปฏิบตั ินีใ้ นวงจรที่ 2 และ 3 ของการจัดการเรียนรู เ้ รื่อง การหักเห และการแทรกสอดของคลื่น ในแนวปฏิบตั ินจี ้ ะอยู่
ในขัน้ ที่ 3 ของการจัดการเรียนรูแ้ บบ KAP โดยให้นกั เรียนแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและ เทคนิค KWDL ใช้ทงั้
สองร่วมกันโดยนําแต่ละแนวคิดหรือเทคนิคมากใช้รว่ มกันซึง่ มีทงั้ หมด 5 ขัน้ ดังนี ้ 1. การอภิปรายปั ญหาเพื่อกําหนดข้อมูล
ที่มีมาให้ ทําให้นกั เรียนกําหนดและเขียนสัญลักษณ์ขอ้ มูลที่โจทย์ให้มาครบทุกตัว 2. การอภิปรายในสิง่ ที่โจทย์ถามหา เป็ น
การให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์เพื่อเป็ นแนวทางไม่ให้หลงประเด็น ซึ่งนําไปสู่ในส่วนของขัน้ ที่ 3 การวางแผนในการ
แก้ปัญหา เป็ นการให้นกั เรียนนําผลการอภิปรายในขัน้ ที่ 1และ2 มาใช้ในการเลือกสมการที่จะนํามาแก้ปัญหา ขัน้ ที่ 4
ดําเนินการตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็ นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การบวก ลบ คูณ หาร และย้ายข้างสมการ
ซึง่ เป็ นที่มาของขัน้ ที่ 5 คือได้คาํ ตอบ และในการจัดการเรียนรูส้ อดคล้องกับวงจรที่ 3 ตัวอย่างเช่น
อภิปรายผลการวิจัย
1. แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง คลืน่ จํานวน 8 ข้อ ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบ KAP พบว่านักเรียนไม่
ตอบคําถามหรือจัดอยูใ่ นกลุม่ ที่ 4 มากถึง 67.05 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ข้อที่ 1 ถ้าแสงอาทิตย์ตกกระทบลงมบนผิวโลก
ด้วยมุม 30 องศาแสงที่ตกกระทบลงมาบนผิวโลกในจุดที่มีกระจกอยูจ่ ะมีมมุ สะท้อนกลับไปเท่าใด ส่วนใหญ่นกั เรียนจะไม่
ตอบคําถาม จากการสัมภาษณ์นกั เรียนให้เหตุผลว่ายังไม่เข้าใจในคําถาม และยังไม่เคยเรียนมาก่อนจึงทําให้ไม่กล้าตอบ
คําถาม ข้อที่ 2 การสะท้อนในเส้นเชือกแบบปลายตรึง เมื่อเส้นสีดาํ ถูกสะบัดเข้าไปที่ปลายด้วยรูปสามเหลีย่ มและสีเ่ หลี่ยม
และเส้นสีแดงที่เป็ นการสะท้อนกลับมาจะออกมาเป็ นแบบใด ส่วนใหญ่นกั เรียนมีแนวคิดที่ผิดไปจากแนวคิดวิทยาศาสตร์
เนื่องจากนักเรียนคิดว่าไม่วา่ จะเป็ นปลายตึงหรืออิสระก็จะสะท้อนกลับออกมาแบบเดิม ภายหลังที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ้
แบบ KAP นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้ 69.71เปอร์เซ็นต์ การที่ทาํ ให้แนวคิดนักเรียนเพิ่มขึน้ อาจเป็ นผลมา
จากการที่นกั เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ลองทําด้วยตนเอง มีความกล้าที่จะถาม ตัดสินใจแลกเปลี่ยนความรู ก้ บั รอบข้าง และ
กิจกรรมทําให้นกั เรียนมองเห็นในสิ่งที่เป็ นรู ปธรรมได้ยาก ทําให้นกั เรียนมองเห็นเป็ นรู ปธรรมได้ชดั เจนยิ่งขึน้ ที่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ธีรพงษ์ (2558) แนวคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (สุชาดา, 2555) ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความสําคัญ
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรือ่ ง คลืน่ จํานวน 6 ข้อ โดยใช้ เทคนิค KWDL ร่วมกับ Polya เพื่อทําให้
นักเรียนมีแบบแผนในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็ นระบบมากขึน้ ซึ่งทําให้เห็นว่าผลการพัฒนาก่อนเรียนนัน้ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.82 คะแนน คิดเป็ น 7.46 เปอร์เซ็นต์ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ ทาํ ได้แค่การวิเคราะห์โจทย์ และมี
นักเรียน 2–3 คน ได้เตรียมการเรียนเนือ้ หาล่วงหน้าทําให้สามารถทําแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาได้ และ
หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ 47.18 คิดเป็ น 60.49 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ผลการพัฒนาพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อาจเป็ นเพราะกิจกรรมในวงจรที่ 2 ที่มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้วิเคราะห์โจทย์ จะทําให้นกั เรียนสามารถนําตัว
แปรไปใช้ได้ถกู ต้อง (พัทธมน, 2559) และสอดคล้องกับ ชญาณิศา และคณะ(2560) ที่พบว่าเมื่อใช้เทคนิค KWDL / polya
ทําให้นกั เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่พฒ
ั นาขึน้
3. แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรียนรู แ้ บบ KAP ที่สามารถทําให้นกั เรียนมีการพัฒนาแนวคิดที่ดีขึน้ ได้ หรือมี
แนวคิดที่สอดคล้องตามทางวิทยาศาสตร์ มีแนวการจัดการเรียนรู โ้ ดยการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา หรือการนํากิจกรรมที่
เกี่ ยวข้องเข้าสาธิ ตให้ดูก่อน จากนัน้ ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู ด้ ว้ ยตนเองจากการทําการทดลองแล้วนํากิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องมาสาธิตนําผลการทดลองมาร่วมกันอภิปรายหน้าชัน้ เรียน สุชาดา (2555) และให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สรุปบทเรียน
และนําเสนอหน้าชัน้ เรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อบทบทวนความรู ้ ในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาได้ให้นกั เรียน
วิเคราะห์โจทย์วา่ กําหนดสิง่ ใดมาให้ โจทย์ตอ้ งการรูอ้ ะไร (สุจิตรา, 2555) ใช้สมการใดในการแก้ปัญหาเพื่อหาคําตอบสิ่งที่
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โจทย์ตอ้ งการรู ้ แต่เนื่องจากนักเรียนยังขาดพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ จึงได้มีการจัดการเรียนรู ท้ บทวนคณิตศาสตร์สาํ หรับ
ฟิ สิก ส์เ พิ่ ม เติ ม ให้ก่ อ นเรีย น (ศิ ริร ัต น์, สุร ยศ, และปิ ย ะวรรณ, 2564) เนื่ อ งจากการทํา แบบฝึ ก หัด กลุ่ม นัก เรีย นที่ ฉัน
ทําการศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะการคํานวณเกี่ ยวกับการบวก ลบเศษส่วน จึงทําให้นักเรียนที่ฉันทําการศึกษาทํา
แบบฝึ กหัดไม่ได้
การจัด การเรีย นรู แ้ บบ KAP สามารถสรุ ป ได้เป็ น 4 ขั้น ตอน ดัง Figure 1 และจากการดํา เนิ นการวิจัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการในชัน้ เรียนจํานวน 4 วงจร มีแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบ KAP เรือ่ ง คลืน่ ได้ดงั นี ้

Figure 1 KAP learning management
1. ขัน้ นําเข้าสู่บทเรียน ใช้คาํ ถามปลายเปิ ดกระตุน้ ในนักเรียนสนใจในการเรียน เพื่อหาคําตอบ เปิ ดโอกาสให้
นักเรียนสามารถถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ หรือการใช้กิจกรรมสร้างคําถามให้นกั เรียนเกิดการสงสัย คิด
ตาม และนําเข้าไปสูก่ ารจัดกิจกรรมในขัน้ ที่ 2
2. ขัน้ การจัดการเรียนรู ก้ ิจกรรม ในการจัดการเรียนรู ข้ นั้ นี ้ ทําให้นักเรียนได้ทาํ กิจกรรมกลุ่มแบบคละและให้
นักเรียนร่วมกันทําการทดลอง/กิจกรรมตามที่ครูอธิบาย หรือสาธิตการทดลอง/กิจกรรม
3. ขัน้ การนําเสนอความรู ้ ให้นกั เรียนนําเสนอผลที่นกั เรียนได้จากการทดลอง และอภิปรายร่วมกัน ครูจะเป็ นผูใ้ ช้
คําถาม นําทางเพื่อให้อยู่ในประเด็นหรือประเด็นที่ตกหล่นไป นอกจากนัน้ จะเป็ นขัน้ ตอนที่ให้นกั เรียน แก้โจทย์ปัญหาให้
เป็ นระบบ และขัน้ ตอนมากขึน้ โดยการนําจุดเด่นของ KWDL กับ Polya ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม และพบว่าในขัน้ สุดท้าย
ของโพลยา เป็ นการตรวจคําตอบไม่เหมาะกับนักเรียนกลุม่ นี ้ โดยจากการสัมภาษณ์นกั เรียนพบว่าเป็ นขัน้ ตอนที่เข้าใจยาก
และเป็ นการทําที่ซาํ้ ซ้อนเกินไป
4. ขัน้ การสรุ ปและประเมินผล เป็ นขัน้ ที่ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปราย ตัง้ คําถาม หรือสรุ ปองค์ความรู ท้ ี่นกั เรียน
ได้รบั เป็ นรายบุคคลภายในกลุม่ ก่อน และให้นกั เรียนส่งตัวแทนออกมา นําเสนอองค์ความรูท้ ี่นกั เรียนได้กลุม่ ละ 1 หัวข้อจน
ครบทุกกลุม่
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ข้อเสนอแนะ
1. การจัดการเรียนรู แ้ บบ KAP ช่วยให้นกั เรียนค้นหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง และทําให้ครู มีหน้าที่ช่วยชีแ้ นะในการ
เรียน หรือเป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ แต่ปัญหาที่พบ คือ ในช่วงที่ให้นกั เรียนทดลองทํากิจกรรมจะมี
นักเรียนบางส่วนไม่สนใจทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ทําให้ครูตอ้ งใส่ใจนักเรียนกลุม่ นีเ้ ป็ นพิเศษโดยคอยกระตุน้ นักเรียนหรือ
หากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนให้มีความหลากหลายมากกว่านี ้ เพื่อให้นกั เรียนมองเห็นสิ่งรอบๆ ตัวที่เกี่ยวข้องกับ
ฟิ สกิ ส์ได้ชดั เจนมากยิ่งขึน้ เช่น แบบจําลองในเว็บของ PhET
2. การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อให้นกั เรียนเกิดความชํานาญจึงให้นกั เรียนทําแบบฝึ กหัด
นักเรียนทําเพิ่มขึน้ ให้ทาํ ด้วยตนเองหากมีจดุ ใดที่สงสัยให้นกั เรียนถามครู จะเป็ นคนคอยชีแ้ นะนักเรียน และในขัน้ ตอนการ
แก้โจทย์ปัญหาเป็ นขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์สาํ หรับฟิ สิกส์มาก ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควร
มีการพัฒนาความรูท้ างคณิตศาสตร์สาํ หรับฟิ สกิ ส์ก่อนที่จะฝึ กการแก้โจทย์ปัญหา
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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 SSIbased 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 SSIbased 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, twentythree 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 reallife 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
54

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

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 openended 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 SSIbased 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).
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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 SSIbased teaching. For more details, the next chapter will present the development of the online PD program.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ รูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยั One Group Pretest - Posttest Design กลุม่ เป้าหมายเป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากนักเรียนที่มีปัญหา
การเรียนรู ด้ า้ นหลักการใช้ภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทย
โดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) เกมการเรียนรู ท้ ี่สอดแทรกเนือ้ หาหลักการใช้ภาษาไทยระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ จํานวน 3 เกม แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เกม
และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (X̅) ร้อยละ (%) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนสนใจและใส่ใจเกมการแข่งขัน
เป็ นอย่างดี รู จ้ กั ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครู เพื่อให้ตนเองและเพื่อนๆ เล่นเกมได้ง่ายขึน้ และบรรลุจดุ ประสงค์ที่ตงั้ ไว้ ส่งผล
ให้นกั เรียนมีผลการเรียนรูห้ ลังเรียนจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ สูงกว่าผลการเรียนรูก้ ่อนเรียน และพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมอยู่
ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) 3.87 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.47 ดังนัน้ การได้เรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทยด้วยการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ช่วยให้นกั เรียนสามารถสร้างความรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทยแต่ละเนือ้ หาได้ดว้ ยตนเอง
ส่งผลให้นกั เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรูท้ ี่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ยังทําให้นกั เรียนชอบและรูส้ กึ สนุกสนานในการเรียนรูอ้ ีกด้วย
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน, หลักการใช้ภาษาไทย, 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 gamebased 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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บทนํา
ในชีวิตประจําวันมนุษย์มีการเรียนรู อ้ ยูต่ ลอดเวลาซึง่ การเรียนรูเ้ ป็ นการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการเผชิญสิง่ ต่างๆ
ถือเป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต การเรียนรู ้ ตามความหมายของ ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2557)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บคุ คลได้รบั จากประสบการณ์ซงึ่ อาจเกิดขึน้ โดยรู ต้ วั หรือไม่รูต้ วั ซึง่ มีลกั ษณะสําคัญ
ดังนี:้ (1) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล; (2) เป็ นผลที่บุคคลได้รบั จากการฝึ กฝนหรือกระทําพฤติกรรม
ซํา้ ๆ; และ (3) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ค่อ นข้างถาวร เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงแรกที่มีการจัด
การศึกษาในโรงเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู จ้ ากการฟั งครู บรรยายในห้องหรือท่องจําเนือ้ หาในหนังสือเรียนซึ่งเรียกว่า การ
เรียนรู แ้ บบท่องจํา การเรียนรู ท้ ี่เกิดจากการท่องจําและถูกจํากัดอยูเ่ พียงในห้องเรียนทําให้นกั เรียนไม่สามารถนําความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปการศึกษาโดยให้โรงเรียนเปลีย่ นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการ
สอนแบบท่องจํามาเป็ นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ คือ ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูด้ ว้ ยการลง
มือทํากิจกรรมด้วยตนเอง ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู ก้ ลุม่ พฤติกรรมนิยมที่ว่า การเรียนรู เ้ กิดจากการลงมือกระทํา
ด้วยตนเอง (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2557)
การเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550) อธิบายไว้ว่า เป็ นแนวการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้นกั เรียนสร้างความรู แ้ ละสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปั ญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการ
ทางสังคม (กระบวนการกลุม่ ) รวมทัง้ การมีปฏิสมั พันธ์และมีสว่ นร่วมในการเรียนรูโ้ ดยมีครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและ
จัดประสบการณ์การเรียนรู ใ้ ห้นกั เรียน เพื่อให้นกั เรียนนําความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ สิ่งสําคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียนโดยใช้
วิธีการสอนและการวัดผลอย่างอย่างหลากหลาย
กิจกรรมหลักอย่างหนึง่ ที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับช่วงวัยเด็ก คือ การเล่น เพราะการเล่นเป็ นกิจกรรมที่ทาํ
ให้เด็กมีความสุขซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่เด็กต้องการทําอยู่ตลอดเวลาและต้องไม่มีการกําหนดเวลาในการเล่น การเล่นที่มี
ประสิทธิ ภาพนัน้ ต้องเปิ ดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระทัง้ ทางกาย ทางความคิดและทางสังคม และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
จินตนาการและความคิดร่วมด้วย การเล่นจึงเป็ นกระบวนการเรียนรูต้ ามธรรมชาติที่ช่วยให้เกิดประสบการณ์ใหม่ และเป็ น
การแสวงหาความเพลิดเพลินจากสิ่งแวดล้อมและได้ประสบการณ์ทางการเรียนรู ้ นอกจากนีก้ ารเล่นยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่างครูหรือผูป้ กครองและเด็กได้อย่างดี
การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู อ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทกั ษะที่จาํ เป็ นในการใช้ชีวิตในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ผูส้ อนสามารถนําสิ่งของรอบตัวมาใช้เป็ นสื่อการเรียนรูไ้ ด้
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ คน สัตว์ สิง่ ของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ หรือ แนวความคิด ตลอดจนสิ่งที่กระตุน้ ให้เป็ นผู้
แสวงหาความรูแ้ ละมีทกั ษะในการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง เพื่อมุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีโอกาสเรียนรูด้ ว้ ยตนเองการนําสือ่ การ
เรียนรูท้ ี่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเรียน และช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและเห็นภาพใน
สิง่ ที่ผสู้ อนต้องการจะสือ่ ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้ ยังทําให้จดจําความรูไ้ ด้ง่ายและจดจําได้นานยิ่งขึน้ อาจกล่าวได้วา่ สือ่ การเรียนรู ้
เสมือนเป็ นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผสู้ อนสามารถสือ่ สารกับผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนัน้ การเลือกใช้สื่อการ
เรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับการเรียนรู ข้ องเด็กจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น ทัง้ นีส้ อ่ื การเรียนรูท้ ี่ผสู้ อนเลือกใช้ตอ้ งเป็ นสิง่ ที่เด็กให้ความสนใจ
และสามารถตอบสนองความต้องการตามช่วงวัยได้อีกด้วย (กรมวิชาการ, 2545)
ปั จจุบนั มีการออกแบบการเรียนรู ท้ ี่ใหม่และทันสมัยเป็ นจํานวนมากเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึง่ นวัตกรรมทาง
การศึกษารู ปแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้ผเู้ รียนได้รบั ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการรับความรู ้ นั่นก็คือ Game-Based
Learning ซึ่งเกิ ดจากความพยายามคิดค้นหารู ปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ดว้ ยสื่อการเรียนรู แ้ บบใหม่เพื่อนํามาแก้ไข
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ข้อจํากัดในการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน เช่น ความน่าเบื่อในการเรียน กิจกรรมการเรียนรู ไ้ ม่สนุก ไม่น่าสนใจ เป็ นต้น GameBased Learning เป็ นรูปแบบการสอนที่มีการสอดแทรกเนือ้ หาความรูไ้ ว้ในเกมและให้ผเู้ รียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผเู้ รียนจะ
ได้รบั ความรู น้ นั้ ผ่านการเล่นเกม การเรียนรู แ้ บบ Game Based Learning จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู แ้ บบเน้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญโดยให้บทบาทแก่ผเู้ รียนมากขึน้ เปลีย่ นการเรียนรูจ้ ากการฟั งไปเป็ นการเรียนรู ผ้ า่ นการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผูเ้ รียน
มีโอกาสในการเรียนรู อ้ ย่างอิสระมากขึน้ เกิดการเรียนรู ไ้ ด้ทงั้ ในระดับความจําและความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจให้ผเู้ รียน
อยากเรียนรู แ้ ละสร้างความรู ส้ ึกสนุกสนานให้แก่ผูเ้ รียน นอกจากนีย้ งั สามารถชักจูงให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรี ย นรู ้จ นกระทั่ง เกิ ด การเรี ย นรู ้ด ้ว ยตัว เอง รู ป แบบการเรี ย นรู ้แ บบ Game-Based Learning จะใช้สื่ อ การเรี ย นรู ้ที่
หลากหลาย เช่น เกมกระดาน การ์ดเกม เกมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น (ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต, 2560)
ในวงการการศึก ษามี ผู้น าํ รู ป แบบการจัดการเรีย นรู โ้ ดยใช้เกมเป็ น ฐาน (Game Based Learning) ไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนโดยนําความรู ใ้ นบทเรียนมาสร้า งสรรค์ให้เกิ ดความสนุก เช่ น สกุล สุข ศิ ริ (2550) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของสือ่ การเรียนรูแ้ บบ Game-Based Learning พบว่า การใช้สอื่ การเรียนรูแ้ บบ Game-Based Learning เป็ น
สือ่ ในการเรียนรูท้ าํ ให้ผเู้ รียนสนใจการเรียนมากขึน้ และผูเ้ รียนรูส้ กึ สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู ้ และ อรรถเศรษฐ์ ปรีดา
กรณ์ (2557) ศึกษาการออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาเรื่อง วงจรสีธรรมชาติ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผูเ้ รียน
รูส้ กึ สนุก ตัง้ ใจ กระตือรือร้น มีปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมการเรียนการสอน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ หลังจากใช้เกม
กระดาน (Board Game) ประกอบการสอน จากผลการวิจยั ข้างต้นสรุ ปได้ว่า เกมกระดาน (Board Game) ซึ่งเป็ นสื่อการ
เรียนรู ท้ ี่ให้ทงั้ ความสนุกสนานและความรู ซ้ ึ่งมีผลต่อการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนและช่วยให้ผเู้ รียนมีทศั นคติที่ดีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู ้
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยเด็กเป็ นช่วงที่เรียนรูไ้ ด้ทกุ ด้าน เนื่องจากเป็ นวัยที่พร้อมจะเรียนรูส้ งิ่
ต่างๆ มีความอยากรู อ้ ยากเห็น มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ส้ ิ่งต่างๆ ชอบความแปลกใหม่ ชอบการเคลื่อนไหว
นอกจากนีย้ งั มีความต้องการเล่น ความสนุกสนานเพลิดเพลินตามช่วงวัยอีกด้วย การเล่นถือเป็ นสิ่งสําคัญที่ครู ควรจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กอาจเป็ นการเล่นสนุกสนานเพียงอย่างเดียวหรือการเล่นที่ได้รบั ความรูไ้ ปพร้อมกัน
เด็ ก กับ การเล่น จึ ง เป็ น สิ่ง คู่กัน การนํา การเล่น มาผสมผสานกับ การเรีย นรู ท้ ี่ ท าํ ให้เ ด็ ก ได้ค วามรู แ้ ละความ
สนุกสนานถือเป็ นแรงจูงในการเรียน และยังเป็ นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เด็กวัยนีไ้ ด้รูจ้ ักควบคุมอารมณ์และได้เรียนรู ก้ ารเข้า
สังคมอีกด้วย จากธรรมชาติของช่วงวัยดังกล่าว ผูว้ ิจัยจึงมุ่งหวังที่จะจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based
Learning) ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อให้ผเู้ รียนระดับประถมที่อยู่ในช่วงวัยเด็กสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
เรียนการสอน เนื่องจากภาษาไทยมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็ นวัฒนธรรมประจําชาติและยัง
เป็ นเอกลักษณ์ที่สาํ คัญ ดังที่ ศูนย์พฒ
ั นาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กล่าวว่า ภาษาไทยเป็ นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างเอกภาพของชาติทาํ ให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดให้มกี ารจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยให้คนในชาติ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ใช้ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ความรู ค้ วามสามารถของตนเอง สามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของชาติ มีการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง และมีเจตคติที่ดีตอ่ ภาษาไทย สอดคล้องกับ สุธะนะ พามนตรี (2560) ที่วา่ ภาษาไทยเป็ นเครือ่ งมือใช้สอื่ ความคิด
ความต้องการและความรู ส้ กึ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกัน การใช้ภาษาจึงเป็ นทักษะที่ผใู้ ช้ตอ้ งฝึ กฝนให้เกิดความ
ชํานาญรวมทัง้ ต้องใช้ให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อให้การสือ่ สารเกิดประสิทธิภาพ
แม้ว่าภาษาไทยจะเป็ นภาษาประจําชาติที่คนไทยได้รบั การศึกษามาตัง้ แต่วยั เด็กซึ่งเป็ นรายวิชาพืน้ ฐานที่ได้รบั
การศึกษา แต่พบว่าปั จจุบนั คนไทยบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทย คือ ไม่มีความชํานาญในทักษะด้านต่างๆ
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ส่งผลให้สื่อสารไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้ นักเรียนที่เป็ นวัยกําลังศึกษาความรู ก้ ็ไม่ค่อยสนใจการเรียนรู ท้ ี่เน้นเนือ้ หา
สาระเป็ นหลัก เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม จังหวัดขอนแก่น ที่มีปัญหาการเรียนรู ภ้ าษาไทยโดยเฉพาะ
หลักการใช้ภาษาไทย เพราะเป็ นเนือ้ หาที่มีจาํ นวนมากและต้องอาศัยการจดจําเป็ นหลัก ทําให้นกั เรียนรูส้ กึ เบื่อหน่ายเวลา
ที่ครู อธิบายความรู แ้ ละจากผลการวัดและประเมินผลท้ายหน่วยการเรียนรู เ้ รื่องหลักการใช้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีผล
การเรียนรู ท้ ี่อยู่ในระดับตํ่า แม้ว่าครู จะอธิบายและแนะนําวิธีการจดจําความรู ไ้ ปแล้วก็ตาม ปั ญหาการเรียนรู ด้ งั กล่าวจึง
เป็ นปั ญหาสําคัญที่ควรได้รบั การแก้ไข เนื่องจากหลักการใช้ภาษาไทยมีความสําคัญต่อการเรียนรู แ้ ละเป็ นหลักเกณฑ์ใน
การใช้ภาษา ทักษะภาษาไทยแต่ละด้านล้วนต้องอาศัยความรู เ้ กี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ภาษาทัง้ สิน้ หลักเกณฑ์การใช้
ภาษาไทยจึงมีความจําเป็ นที่นกั เรียนจะต้องเรียนรูเ้ พื่อให้ใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดย
ครู ตอ้ งออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ี่ให้นกั เรียนมีส่วนร่วม รู ส้ ึกสนใจ และร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ทัง้ นี ้
สาเหตุของปั ญหาการเรียนรู ข้ องนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมมาจากผูเ้ รียนมีปัญหาครอบครัว ไม่มีแรงจูงใจในการ
เรียน และไม่มีการวางแผนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาในการเรียนซึ่งเป็ นสิ่งที่ครู ตอ้ งหา
ทางแก้ไขหรือพัฒนาให้ดี
จากความสําคัญของปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนํารู ปแบบการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game
Based Learning) ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนโดยนําความรู ใ้ นบทเรียนมาสร้างสรรค์ให้เกิดความสนุก เพื่อดูว่า
การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) มีผลต่อการเรียนรู ด้ า้ นหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียน
หรือไม่ ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นว่างานวิจยั ครัง้ นีน้ ่าจะมีประโยชน์ต่อบุคลากรสายการศึกษาที่จะนําประโยชน์ไปใช้ในการออกแบบ
รู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกบการเรียนการสอนในยุคปั จจุบนั อีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านการเรียนการ
สอนอื่นๆ อีกด้วย
วิธีดาํ เนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้เ ป็ นนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นบ้า น ท่ า กระเสริ ม
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จํานวนทัง้ หมด 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็ น
นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู ด้ า้ นหลักการใช้ภาษาไทย โดยพิจารณาจากผลการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยในปี การศึกษา
ที่ผ่านมา และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ข้ ณะเรียนที่ไม่ค่อยสนใจวิธีการเรียนรู แ้ บบบรรยาย ดังนัน้ ครู จึงต้องหาวิธีการ
จัดการเรียนรูท้ ี่นา่ สนใจเพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนมากขึน้
เครือ่ งมือการวิจยั
เครื่องมือในการดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครือ่ งมือ
ที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล และเครือ่ งมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แผนการจัดการเรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทยโดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) เกี่ยวกับเรือ่ ง ชนิด
ของคํา ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ประโยคและส่วนประกอบของประโยค เรื่องละ 3 แผนการจัดการเรียนรู ้ รวม
ทัง้ หมด 9 แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยแผนการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละแผนถูกเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อให้พิจารณา
64

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรูก้ ารทดลองที่ 1 2 และ 3 มีคะแนนเฉลีย่ 4.78, 4.81
และ 4.63 คะแนน จาก 5 คะแนน ซึง่ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สดุ สามารถนําไปใช้จดั การเรียนรูไ้ ด้
1.2 เกมการเรียนรูท้ ี่สอดแทรกเนือ้ หาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ดังนี ้
(1) เรือ่ งชนิดของคํา ใช้เกมกระดาน (Board Game) ชื่อเกม Bees Board Game
(2) เรือ่ งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ใช้เกมบัตรคํา (Card Game) ชื่อเกม ภาษาถิ่นอินไทยแลนด์
(3) เรือ่ งประโยคและส่วนประกอบของประโยค ใช้เกมกระดาน (Board Game) ชื่อเกม ปฏิบตั ิการล่า
ท้าหมี
โดยผูว้ ิจยั ออกแบบตามหลักการของ Tinsman (2008 อ้างถึงใน วรัตต์ อินทสระ, 2562) ดังนี:้ (1) ออกแบบเกม
ให้สอดคล้องกับเนือ้ หาทีจ่ ะจัดให้นกั เรียนได้เรียนรู ้ ได้แก่ เรือ่ งประโยคและส่วนประกอบของประโยค โดยออกแบบเกมเป็ น
เกมกระดาน (Board Game) ที่ให้นกั เรียนนําบัตรคําส่วนประกอบของประโยคไปเรียงให้ถกู ต้องตามโครงสร้างของประโยค
เรือ่ ง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ออกแบบเกมเป็ นเกมบัตรคํา (Card Game) ที่ให้นกั เรียนจับกลุม่ บัตรคําภาษาถิ่น
กับความหมายของคําภาษาถิ่นนัน้ ๆ ให้ถกู ต้อง เช่นเดียวกับเรือ่ ง ชนิดของคําที่ออกแบบเกมเป็ นเกมบัตรคํา (Card Game)
ให้นกั เรียนจับคูค่ าํ ชนิดต่างๆ กับประโยคให้ถกู ต้อง โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเวลาการเล่นเกมเกมละ 1 ชั่วโมง (1 คาบเรียน) แต่
ในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงนัน้ ผูว้ ิจัยได้เพิ่มเวลาการเล่นเพื่อให้นักเรียนเกิ ดการเรียนรู จ้ นบรรลุ
จุดประสงค์ที่ตงั้ ไว้; (2) ออกแบบกฎและกติกาการเล่นเกมให้แตกต่างจากเกมอื่นๆ เพื่อให้นกั เรียนสนใจเกมมากขึน้ เช่น
ออกแบบบัตรเตือนไว้ใช้เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมแตกต่างจากกฎและกติกาที่ตงั้ ไว้ หรือออกแบบให้มีการจับกลุม่ บัตรคําทัง้
3 บัตรให้ถกู ต้อง; (3) เขียนอธิบายกติกาการเล่นไว้ในคูม่ ือการเล่นอย่างชัดเจน แต่เมื่อนักเรียนรูส้ กึ สงสัยกติกาการเล่น ครู
ก็ตอ้ งสามารถอธิบายให้นกั เรียนฟั งอีกครัง้ ได้ดว้ ย; (4) ออกแบบเกมให้มีเรื่องของโชคและกลยุทธ์รวมอยู่ดว้ ย ได้แก่ การ
ทอยลูกเต๋าเพื่อเดินตัวเดิน และการสุม่ หยิบบัตรคํา; (5) เปิ ดโอกาสให้ผชู้ นะเปิ ดเผยวิธีการเล่นหรือกลยุทธ์ในการเล่นเกม
หลังจากจบเกมเพื่อให้นกั เรียนคนอื่นๆ ได้รูก้ ลยุทธ์ที่ทาํ ให้ได้รบั ชัยชนะ รวมทัง้ เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ อกแบบที่จะนําข้อมูล
นัน้ มาปรับรู ปแบบเกมให้มีความน่าสนใจและปิ ดช่องว่างของเกมได้มากยิ่งขึน้ ; (6) ออกแบบให้ทกุ คนมีโอกาสชนะอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยแต่ละเกมผูว้ ิจยั ได้ออกแบบบัตรคะแนนพิเศษหรือคําสั่งที่ช่วยให้นกั เรียนแต่ละคนได้เล่นเกมกันอย่างสูส;ี
(7) ออกแบบเกมโดยนําแนวคิดพืน้ ฐานบางส่วนของเกมที่ได้รบั ความนิยม ได้แก่ เกมโดมิโน และเกมจับคูม่ าปรับให้เข้ากับ
เกมที่ผวู้ ิจัยออกแบบ เพื่อให้นกั เรียนรู ส้ ึกคุน้ ชินกับวิธีการเล่น; และ (8) เมื่อจบเกม ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลตอบแทน เพื่อ
ดึงดูดความสนใจและเพิ่มความเอาใจใส่ในการเล่นเกมของนักเรียนในครัง้ ถัดไป
เมื่อออกแบบเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วได้นาํ ไปเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม
และคุณภาพของเกมการศึกษา พบว่า เกม Bees Board Game เรือ่ งชนิดของคํา มีคะแนนเฉลีย่ 4.90 คะแนน เกม ภาษา
ถิ่นอินไทยแลนด์ เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน และเกม ปฏิบตั ิการล่าท้าหมี เรื่อง
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สดุ สามารถนําไปใช้
จัดการเรียนรูไ้ ด้
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 3 ชุด และแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 3 ชุด ชุดละ 15 ข้อ เป็ นแบบทดสอบ
แบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก เพื่อวัดผลการเรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทย ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.5–1.00 ถือว่าเป็ น
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ข้อ สอบที่ ส ามารถนําไปใช้ได้ จากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ม นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม จํานวน 6 คน ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ซึ่งเคยผ่านการเรียนรู ต้ าม
จุดประสงค์ของแบบทดสอบแล้ว จากนัน้ ปรับปรุ งและแก้ไขแบบทดสอบท้ายวงจรให้เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อนําไปใช้กับ
กลุม่ เป้าหมาย
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ การเรียนรู โ้ ดยใช้เกม จํานวน 3 ชุด ซึง่ เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อเกมในแต่ละการทดลอง รู ปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิรท์
(Likert’s scale) โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้ หา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านผูเ้ รียน และ
ด้านคุณภาพของเกมการศึกษา เมื่อออกแบบเสร็จผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั จากนัน้ นํามาปรับปรุงและ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้กบั กลุม่ เป้าหมาย
2.3 เครือ่ งมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนในแต่ละแผน โดยนําไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั จากนัน้ นํามา
ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้กบั กลุม่ เป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
ขัน้ วางแผน
1. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทยโดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) โดย
วางแผนการทดลองออกเป็ น 3 การทดลอง การทดลองละ 3 แผนการจัดการเรียนรู ้ รวม 9 แผนการจัดการเรียนรู ้
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการจัดการเรียนรู ้
3. สร้างและหาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจยั
4. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนที่จะได้เรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้ออกแบบไว้
ขัน้ ทดลอง ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแผนการจัดการเรียนรู ท้ ไี่ ด้ออกแบบไว้ ดังนี ้
Table 1 Management process for learning principles of using Thai language
Significant Activities
Detail of Activities
st
1 Experiment: Theme; Type of words by using Board Game. Game’s name; Bees Board Game
1st Learning management plan: Theme; Bees Board Game
Students complete a Jigsaw puzzle of prepositional meanings.
(Preposition)
This is an activity to check students' prior knowledge and prepare
Initial: Students’ activity “Meaning connection Jigsaw”.
them for the next step in their learning.
Teaching: Students play a Bees Board Game (Preposition).
Students play a designed Bees Board Game (Preposition).
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.

2nd Learning management plan: Theme; Bees Board Game
(Conjunctions)
Initial: Students’ activity “Words meaning arrangement”.
Teaching: Students play a Bees Board Game (Conjunctions).

Students continue to connect word cards, an activity used to
check students' prior knowledge and prepare them for the next
step in their learning.
Students play a designed Bees Board Game (Conjunctions).
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Result evaluation
Observe
participation
behavior.
Observe students'
learning behavior.
Observe behavior
in response to
questions.
Observe
participation
behavior.
Observe students'
learning behavior.
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Significant Activities
Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by
Questions and Answers.

Detail of Activities
Teacher asked about how fun of the game and learning issues
during the class hour.

2nd Learning management plan: Theme; Bees Board Game
(Exclamations)
Initial: Students’ activity “Yes or No”.
Teaching: Students play a Bees Board Game (Exclamations).

Students characterize the "yes" or "no" of exclamations as an
activity that checks students' prior knowledge and prepares them
for further learning.
Students play a designed Bees Board Game (Exclamations).

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.

Result evaluation
Observe behavior
in response to
questions.
Observe behavior
in response to
questions.
Observe students'
learning behavior.
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 Students tell the words and meanings of the Isaan dialects from
dialects)
listening to the music. This is an activity that checks students'
Initial: Students listen to music If I’m a new face (Ta ai na mai) of
prior knowledge and prepares them for the next phase of
Toei Apiwat.
learning.
Teaching : Students play a game Dialects in Thailand (Isan
Students play a game Dialects in Thailand (Isan dialects)
dialects)
Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by
Teacher asked about how fun of the game and learning issues
Questions and Answers.
during the class hour.
2nd Learning management plan: Theme; Dialects in Thailand
(Northern dialect) Initial: The students listened to Lanna
Cummins' song "Can Trust?” (Wai jai dai ka) ".
Teaching : Students play a game Dialects in Thailand (Northern
dialects)
Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by
Questions and Answers.
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).
Teaching : Students play a game; Dialects in Thailand (Southern
dialects)
Conclusion: Summarize learning issues and student emotions by
Questions and Answers.

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.
Students play a game Dialects in Thailand (Northern dialects)
Teacher asked about how fun of the game and learning issues
during the class hour.
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.
Students play a game Dialects in Thailand (Southern dialects)
Teacher asked about how fun of the game and learning issues
during the class hour.

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:
Students identify the Sentence Bar, an activity used to identify
Theme : Bipartite sentence
students' prior knowledge and prepare them for the next phase of
Initial: Students engaged in “Sorting and Classification" activity.
learning.
Teaching: Students play a game; Bear hunting challenge1.
Students play “Bear hunting challenge1”.
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.
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Observe behavior
in response to
questions.
Observe students'
learning behavior.
Observe behavior
in response to
questions.
Observe behavior
in response to
questions.
Observe students'
learning behavior.
Observe behavior
in response to
questions.
Observe behavior
in response to
questions.
Observe students'
learning behavior.
Observe behavior
in response to
questions.

Observe
participation
behavior.
Observe students'
learning behavior.
Observe behavior
in response to
questions.
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Significant Activities
2nd Learning management plan: Theme; Tripartite sentence
(Part1)
Initial: Students engaged in “Smoothly Sentences Arrangement"
activity.
Teaching: Students play a game; Bear hunting challenge2.

Detail of Activities
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.

Result evaluation
Observe
participation
behavior.

Students play “Bear hunting challenge2”.

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.

3rd Learning management plan: Theme; Tripartite sentence
(Part2)
Initial: Students engaged in “Ah! Right or Wrong “activity.
Teaching: Students play a game; Bear hunting challenge3.

Students indicate whether each sentence is correctly constructed.
This is an activity that checks students' prior knowledge and
prepares them for the next step.
Students play “Bear hunting challenge3”.

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 students'
learning behavior.
Observe behavior
in response to
questions.
Observe
participation
behavior.
Observe students'
learning behavior.
Observe behavior
in response to
questions.

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

ขัน้ หลังการทดลอง
1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากที่ได้เรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้ออกแบบไว้
2. ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละการทดลองมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับ
คะแนนการทําแบบทดสอบก่อนเรียน สรุปผล อภิปรายผล รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการดําเนินการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรูซ้ ง่ึ เป็ นแบบ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่นกั เรียนลงมือเล่นเกมซึง่ แนบไว้ทา้ ยแผนการจัดการเรียนรูม้ าวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ในแง่ตา่ งๆ ตามข้อเท็จจริงทัง้ ในเชิงเหตุและผลให้ออกมาในรูปแบบของการพรรณนา
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
2.1 วิเคราะห์ผลการเรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียน จากคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
2.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อ่ การใช้เกมการศึกษา จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มตี อ่ การใช้เกมการศึกษา
ผลการวิจัย
การศึกษาผลการเรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกม
เป็ นฐาน (Game Based Learning) ดํา เนิ น การวิ จั ย โดยใช้รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research)
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design เพื่อศึกษาผลการเรียนรู ห้ ลักการใช้
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) และ
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ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning)
ซึง่ ผลการวิจยั ปรากฏผลดังต่อไปนี ้
1. ผลการเรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทย
ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนินการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ งั้ หมด 9 แผนการจัดการเรียนรู ้ แผนการเรียนรู แ้ ต่ละ
แผนได้อ อกแบบให้มีเนื อ้ หาเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยด้วยการจัด การเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based
Learning) ซึ่งผูว้ ิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รียน สรุปได้ดงั นี ้
1.1 พฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน
นักเรียนสนใจและใส่ใจเกมการแข่งขันเป็ นอย่างดี หาเทคนิควิธีการเล่นเกมเพื่อให้ชนะการแข่งขัน และจะขอ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนคนอื่นๆ หรือครู เพื่อให้ตนเองและเพื่อนๆ ดําเนินการเล่นเกมได้ง่ายขึน้ บรรลุจุดประสงค์ที่ครูตงั้
ไว้ ซึง่ พฤติกรรมการเรียนรูด้ งั กล่าวส่งผลต่อผลการเรียนรูข้ องนักเรียนเป็ นอย่างมาก
1.2. ผลการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน
ผูว้ ิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยแต่ละการ
ทดลองจะมีขอ้ สอบหลังเรียน 1 ชุด ชุดละ 15 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4
ตัวเลือก ข้อสอบหลังเรียนแต่ละชุดจะตรงตามจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู แ้ ต่ละแผน โดยผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ซึ่งผลการเรียนรู ข้ องนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู ้
ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ปรากฏผลดังนี ้
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
Pre- PostResult
test
test
comparison

2nd Experiment :
Theme; Standard Thai
Language and Dialects (Card
Game)
Pre- PostResult
test
test
comparison

3rd Experiment
Theme; Sentence and
Sentence components (Board
Game)
Pre- PostResult
test
test
comparison

Average

6.40

9.90

6.40

9.70

5.10

6.80

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

Higher

Higher

Higher

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้วา่ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่า มีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทัง้ 3 การทดลอง
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เกม
หลังสิน้ สุดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ในแต่
ละการทดลอง ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนรู โ้ ดยใช้เกม สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 รู ปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของ ลิเคิรท์ (Likert’s scale) พบว่า เมื่อสรุ ปโดยภาพรวมนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 พึงพอใจต่อการเรียนรู โ้ ดยใช้เกม
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 77.47 แสดงว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 มี
ความพึงพอใจที่ได้เรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning)
ออกเป็ นประเด็น พบว่า ด้านผูเ้ รียน ในประเด็นรู ส้ ึกสนุกกับการเรียน คิดเป็ นร้อยละ 86.67 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ในประเด็นกิจกรรมเกมน่าสนใจ และมีความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ
86.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และด้านเนือ้ หา ในประเด็นเนือ้ หาตรงกับความสนใจของนักเรียน คิดเป็ นร้อยละ 84.67
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
จากการศึกษาผลการเรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู ห้ ลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู ก้ ่อนเรียนทัง้ 3 การ
ทดลองซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนักเรียนรูส้ กึ สนุกกับการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกม
เป็ นฐาน (Game Based Learning) ในระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกม
เป็ นฐาน (Game Based Learning) ส่งผลให้นกั เรียนมีความรู ้ ความเข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยสูงขึน้ และทําให้นกั เรียน
รูส้ กึ สนุกกับการเรียนด้วย ทัง้ นีเ้ นื่องจากผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเกมทัง้ 3 เกมตามหลักการของ Tinsman (2008 อ้างถึงใน วรัตต์
อินท สระ, 2562) ที่ว่า เกมต้องสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของเกมโดยไม่ใช้เวลามากหรือน้อยเกินไป กลไกหลักของเกมต้อง
สร้างความน่าสนใจและความแตกต่างของเกมได้อย่างชัดเจน เขียนอธิบายกติกาการเล่นอย่างชัดเจน ออกแบบเกมให้มี
เรือ่ งของโชคและกลยุทธ์รวมอยูด่ ว้ ย เปิ ดโอกาสให้ผชู้ นะเปิ ดเผยวิธีการเล่นหรือกลยุทธ์ในการเล่นเกม ออกแบบให้ทกุ คนมี
โอกาสชนะอย่างเท่าเทียมกัน ออกแบบเกมให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูเ้ ล่น และออกแบบเกมโดย
คํา นึง ถึ งเรื่อ งของผลประโยชน์หรือ รางวัล ที่ ผู้เล่น จะได้ร ับ เสมอ ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้อ อกแบบเกมตามหลักการข้างต้น ดังนี:้
(1) ออกแบบเกมให้สอดคล้องกับเนือ้ หาที่จะจัดให้นกั เรียนได้เรียนรู ้ ได้แก่ เรือ่ งประโยคและส่วนประกอบของประโยค โดย
ออกแบบเกมเป็ นเกมกระดาน (Board Game) ที่ให้นกั เรียนนําบัตรคําส่วนประกอบของประโยคไปเรียงให้ถกู ต้องตาม
โครงสร้างของประโยค เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ออกแบบเกมเป็ นเกมบัตรคํา (Card Game) ที่ให้นกั เรียน
จับกลุม่ บัตรคําภาษาถิ่นกับความหมายของคําภาษาถิ่นนัน้ ๆ ให้ถกู ต้อง เช่นเดียวกับเรื่อง ชนิดของคําที่ออกแบบเกมเป็ น
เกมบัตรคํา (Card Game) ให้นกั เรียนจับคู่คาํ ชนิดต่างๆ กับประโยคให้ถกู ต้อง โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเวลาการเล่นเกมเกม
ละ 1 ชั่วโมง (1 คาบเรียน) แต่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงนัน้ ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มเวลาการเล่นเพื่อให้นกั เรียน
เกิดการเรียนรู จ้ นบรรลุจดุ ประสงค์ที่ตงั้ ไว้; (2) ออกแบบกฎและกติกาการเล่นเกมให้แตกต่างจากเกมอื่นๆ เพื่อให้นกั เรียน
สนใจเกมมากขึน้ เช่น ออกแบบบัตรเตือนไว้ใช้เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมแตกต่างจากกฎและกติกาที่ตงั้ ไว้ หรือออกแบบให้มี
การจับกลุ่มบัตรคําทัง้ 3 บัตรให้ถูกต้อง เป็ นต้น; (3) เขียนอธิ บายกติกาการเล่นไว้ในคู่มือการเล่นอย่างชัดเจน แต่เมื่อ
นักเรียนรู ส้ กึ สงสัยกติกาการเล่น ครู ก็ตอ้ งสามารถอธิบายให้นกั เรียนฟั งอีกครัง้ ได้ดว้ ย; (4) ออกแบบเกมให้มีเรื่องของโชค
และกลยุทธ์รวมอยู่ดว้ ย ได้แก่ การทอยลูกเต๋าเพื่อเดินตัวเดิน และการสุ่มหยิบบัตรคํา; (5) เปิ ดโอกาสให้ผชู้ นะเปิ ดเผย
วิธีการเล่นหรือกลยุทธ์ในการเล่นเกมหลังจากจบเกม เพื่อให้นกั เรียนคนอื่นๆ ได้รูก้ ลยุทธ์ที่ทาํ ให้ได้รบั ชัยชนะ รวมทัง้ เป็ น
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ประโยชน์ต่อผูอ้ อกแบบที่จะนําข้อมูลนัน้ มาปรับรู ปแบบเกมให้มีความน่าสนใจและปิ ดช่องว่างของเกมได้มากยิ่งขึน้ ; (6)
ออกแบบให้ทกุ คนมีโอกาสชนะอย่างเท่าเทียมกัน โดยแต่ละเกมผูว้ ิจยั ได้ออกแบบบัตรคะแนนพิเศษหรือคําสั่งที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนได้เล่นเกมกันอย่างสูสี; (7) ออกแบบเกมโดยนําแนวคิดพืน้ ฐานบางส่วนของเกมที่ได้รบั ความนิยม ได้แก่
เกมโดมิโน และเกมจับคู่มาปรับให้เข้ากับเกมที่ผวู้ ิจยั ออกแบบ เพื่อให้นกั เรียนรู ส้ กึ คุน้ ชินกับวิธีการเล่น; และ (8) เมื่อจบ
เกม ผูช้ นะจะได้รบั รางวัลตอบแทน เพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มความเอาใจใส่ในการเล่นเกมของนักเรียนในครัง้ ถัดไป
เมื่อนักเรียนได้ลงมือเล่นเกมที่ผวู้ ิจยั ออกแบบตามที่กล่าวข้างต้น นักเรียนจึงได้เรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทยไปพร้อมๆ กับ
ได้รบั ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมทัง้ ได้แสดงความคิดเห็น มีปฏิสมั พันธ์ที่ดี เรียนรู แ้ ละลงมือเล่นเกมร่วมกับเพื่อนๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเกมด้วย
การออกแบบและจัดกิ จกรรมการเรียนรู ห้ ลักการใช้ภาษาไทยโดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning)
ส่งผลให้นกั เรียนมีผลการเรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทัง้ 3 การทดลอง และนักเรียนรูส้ กึ ชอบและ
สนุกกับการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ในระดับมาก ซึง่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ส่งผลให้นกั เรียนมีความรู ้
ความเข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยสูงขึน้ และทําให้นกั เรียนรูส้ กึ สนุกกับการเรียนด้วย ซึง่ สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียน
ในระหว่างเรียน ที่พบว่า นักเรียนสนใจและใส่ใจเกมการแข่งขันเป็ นอย่างดี หาเทคนิควิธีการเล่นเกมเพื่อให้ชนะการแข่งขัน
และมักจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนอื่นๆ หรือครู เพื่อให้ตนเองและเพื่อนๆ เล่นเกมได้ง่ายขึน้ และบรรลุจดุ ประสงค์ที่
ครูตงั้ ไว้
พฤติ ก รรมที่ ก ล่า วข้า งต้น ล้ว นส่ง ผลให้นัก เรีย นมี ผ ลการเรีย นรู ส้ ูง ขึน้ และเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว้ ซึ่ง
พฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนที่พบจากการสังเกตขณะที่นกั เรียนเล่นเกมเป็ นไปตามหลักการและแนวคิดดังนี:้ (1)
นักเรียนสนใจและใส่ใจเกมการแข่งขันเป็ นอย่างดี เนื่องจากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ซึง่ อยูใ่ นระดับประถมศึกษาที่มี
พัฒนาการและพฤติกรรมด้านสังคมตามที่ ศศิธร เวียงวะลัย (2556) และ สุรางค์ โค้วตระกูล (2559) กล่าวไว้ว่า นักเรียน
ระดับประถมศึกษาสนใจการแข่งขันเป็ นอย่างมาก ครู ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ี่มีการสอดแทรกการแข่งขันต่างๆ เข้าไป
ซึ่งกิ จกรรมที่จดั จะต้องช่วยตอบสนองความต้องการของนักเรียนด้วย ดังนัน้ จึงส่งผลให้นกั เรียนสนใจ ใส่ใจ และรู ส้ ึก
สนุกสนานกับเกมการแข่งขัน 2) นักเรียนมักจะหาช่องว่างของกฎกติกา เนื่องจากนักเรียนมีพฒ
ั นาการและพฤติกรรมด้าน
อารมณ์ตามที่ ศศิธร เวียงวะลัย (2556) และ สุรางค์ โค้วตระกูล (2559) กล่าวไว้ว่า นักเรียนมักมีความคิดขัดแย้งกับกฎ
ระเบียบ และความคิดของบุคคลรอบข้างโดยไม่ได้ตงั้ ใจ นอกจากนีน้ กั เรียนยังชอบความรู ส้ กึ ที่ได้ประสบความสําเร็จอีก
ด้วย และพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนยังเป็ นไปตามแนวคิดของนักวิจยั ด้านการศึกษาในต่างประเทศหลายคน เช่น
Randal W. Kindley, Jennifer Jenson, และ Maja Pivec ตามที่ Pasakorn (2015) สรุปไว้วา่ การเล่นที่มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็ นวิธีการเรียนรูต้ ามธรรมชาติที่ทาํ ให้เกิดการจดจําและเกิดการเรียนรูใ้ นที่สดุ การเรียนรู ผ้ ่านการเล่นจึงทําให้
นักเรียนจดจําและเรียนรูเ้ นือ้ หาได้ดี และส่งผลให้นกั เรียนมีผลการเรียนรูส้ งู ขึน้
จากพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนข้างต้นส่งผลให้นกั เรียนมีผลการเรียนรู ห้ ลังเรียนหลักการใช้ภาษาไทยด้วย
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ของทัง้ 3 การทดลองสูงกว่าผลการเรียนรูก้ ่อนเรียน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสือ่ การเรียนรู แ้ บบ Game
Based Learning ของ สกุล สุขศิริ (2550) ที่ว่า นักศึกษาที่ได้เรียนรู ด้ ว้ ยสื่อการเรียนรู แ้ บบ Game Based Learning มี
ระดับความรู ใ้ นส่วนของความจําและความเข้าใจสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เรียนรู ด้ ว้ ยสื่อการเรียนรู แ้ บบ Game Based
Learning และเช่ น เดี ย วกับ งานวิ จัย การออกแบบบอร์ด เกมการศึก ษา เรื่ อ ง วงจรสี ธ รรมชาติ สํา หรับ นัก เรีย นชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 6 ของ อรรถเศรษฐ์ ปรีดากร (2557) ที่ว่า นักเรียนมีความรู ้ ความเข้าใจเรื่องสี และกระบวนการทาง
ความคิดเรือ่ งวงจรสีธรรมชาติและการผสมสีมากยิ่งขึน้ และเป็ นไปตามผลการวิจยั การออกแบบเกมการ์ด เพือ่ สร้างความ
เข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ของ ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ (2560) ที่พบว่า การนําเกมมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ช้ ่วยให้นกั ศึกษาจดจําเนือ้ หาความรู ไ้ ด้ง่ายขึน้ พร้อมที่จะเรียนรู เ้ พิ่มเติม และเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึง่ กันและกัน รวมทัง้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะการแสดง ของ รักชน พุทธ
รังสี (2560) ที่วา่ การประยุกต์ใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงสามารถพัฒนาทักษะการแสดงได้
การที่นกั เรียนได้เรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทยด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning)
ช่วยให้นกั เรียนได้เรียนรู แ้ ละสร้างความรู เ้ กี่ยวกับเนือ้ หาหลักการใช้ภาษาไทยแต่ละเรื่องได้ดว้ ยตนเองโดยนักเรียนแต่ละ
คนมีวิธีการเรียนรูแ้ ละสร้างความรู ท้ ี่แตกต่างกัน การเรียนรูด้ ว้ ยวิธีดงั กล่าวจึงส่งผลให้นกั เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู ท้ ี่มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อสรุ ปเป็ นภาพรวมถือว่า นักเรียนมีผลการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยสูงขึน้ เมื่อได้เรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning)
วิจารณ์ผลการวิจัย
ในช่วงที่นกั เรียนลงมือเล่นเกมตามที่ผวู้ ิจยั ออแบบไว้นนั้ นักเรียนพยายามหาช่องโหว่ของกฎกติกาการเล่นเกม
และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่น่งั อยูข่ า้ งๆ เพื่อให้ตนเล่นเกมได้ง่ายขึน้ และบรรลุจดุ ประสงค์ที่ตงั้ ไว้ โดยนักเรียนพบช่อง
โหว่นนั้ และบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตัง้ ไว้ ครู จึงต้องคอยตักเตือนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องตามพัฒนาการและ
พฤติกรรมด้านอารมณ์ ของ ศศิธร เวียงวะลัย (2556)และ สุรางค์ โค้วตระกูล (2559) ที่อธิบายไว้วา่ เด็กวัยประถมนีเ้ ต็มไป
ด้วยความร่าเริงเบิกบาน เด็กจะสนุกสนานในการเล่น เด็กชอบการประสบความสําเร็จ ดังนัน้ ครู ควรออกแบบเกมและตัง้
กฎกติกาการเล่นให้รดั กุมและรอบคอบมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ ผลการทดลองจากการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game
Based Learning) ชีใ้ ห้เห็นว่าช่วยให้นกั เรียนมีผลการเรียนรู ท้ ี่เพิ่มขึน้ แต่ก็อาจเกิดจากปั จจัยแทรกซ้อน ดังนัน้ การจัดการ
เรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) อาจต้องนํารู ปแบบการสอนรู ปแบบอื่นมาใช้รว่ มด้วย เพื่อให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาทักษะหรือได้รบั ความรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาผลการเรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกม
เป็ นฐาน (Game Based Learning) พบว่า นักเรียนสนใจและใส่ใจเกมการแข่งขันเป็ นอย่างดี รู จ้ กั ขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนหรือครู เพื่อให้ตนเองและเพื่อนๆ เล่นเกมได้ง่ายขึน้ และบรรลุจดุ ประสงค์ที่ตงั้ ไว้ ส่งผลให้นกั เรียนเข้าใจเนือ้ หาและมี
ผลการเรียนรูห้ ลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรูก้ ่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
โดยใช้เกมอยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ (X̅) 3.87 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.47 ดังนัน้ การได้เรียนรูห้ ลักการใช้ภาษาไทย
ด้วยการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความรู ห้ ลักการใช้
ภาษาไทยแต่ละเนือ้ หาได้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ ยังทําให้นกั เรียนชอบและรูส้ กึ สนุกสนานในการเรียนรูอ้ ีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาํ ผลการวิจยั ไปใช้
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1.1 การจัดการเรียนรู ส้ าํ หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาควรออกแบบให้ตอบสนองความต้องการและความสนใจ
ของนักเรียน เช่น การเล่น เพื่อตอบสนองความต้องการตามช่วงวัยและให้นกั เรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข โดยอาจออกแบบ
เกมที่สอดแทรกความรูไ้ ว้ซงึ่ นักเรียนจะได้รบั ความรูไ้ ปพร้อมกับความสนุกสนาน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมเป็ นฐาน (Game Based Learning) ช่วยให้นกั เรียนได้รบั ความรูแ้ บบรูปธรรมขึน้
และเข้าใจเนือ้ หาความรูง้ ่ายขึน้ ดังนัน้ ครูควรออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ให้นกั เรียนได้เรียนรูผ้ า่ นประสาทสัมผัสทัง้ 5
2.2 เกมการศึกษาที่ออกแบบนัน้ ควรเป็ นเกมที่นกั เรียนรู จ้ กั กันทั่วไป แต่ตอ้ งเพิ่มความซับซ้อนและความท้าทาย
มากยิ่งขึน้
2.3 นักเรียนพยายามหาช่องโหว่ของกฎกติกาการเล่นเกม ดังนัน้ ครูควรออกแบบเกมและกฎกติกาให้รดั กุม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม ผูเ้ ชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ และแนะนําการวิจยั ครัง้ นีใ้ ห้เสร็จ
ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ: (1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; (2) หาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของของ
คณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิ ชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ แบบประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิ จั ย ครั้ง นี ้ ได้แ ก่ : (1) ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการพัฒ นาระบบสารสนเทศ จํา นวน 3 คน; และ (2) คณาจารย์ป ระจํา ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน
30 คน ได้มาจากการเลือกแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
พบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้
พัฒนาขึน้ มาสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดย
มีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.53; SD = 0.50) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.52; SD = 0.63)
คําสําคัญ: การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 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
ในปั จจุบนั องค์กรชัน้ นําทางด้านการศึกษา ได้นาํ ระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการให้บริหารจัดการ
ทางการศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับการทํางาน เพื่อให้สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูล นําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประมวลผล
ได้เป็ นอย่างดี สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาอาจารย์ให้ครอบคลุมทัง้ ทางด้านคุณวุฒิและเร่งรัดการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลาจะต้องเข้าสู่ตาํ แหน่งทาง
วิชาการได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการนัน้ มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผูข้ อกําหนดตําแหน่งจําเป็ นต้องศึกษาข้อบังคับฯ ระเบียบ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ อย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ที่ถกู ต้อง และสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการที่สงู ขึน้ ซึง่ เบือ้ งต้นการกรอกแบบ
คําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่ง (ก.พ.อ.03) นัน้ มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากข้อบังคับได้กาํ หนดให้ผขู้ อ
สามารถเลือกยื่นขอกําหนดตําแหน่งได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการ
แต่งตัง้ ถอดถอนผูร้ งตําแหน่งวิชาการสําหรับพนักงานมหาลัย พ.ศ. 2561 และประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พ.ศ. 2563 ซึ่งทําให้ผขู้ อ
กําหนดตําแหน่งเกิดความยุ่งยาก สับสน และกรอกข้อมูลใน แบบ ก.พ.อ.03 อย่างผิดพลาด ซึ่งอาจทําให้ผูข้ อกําหนด
ตําแหน่งเสียประโยชน์เป็ นอย่างมาก
จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับการทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน และ
อํานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ผขู้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการกรอกแบบ
ก.พ.อ.03 ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามที่ขอ้ บังคับฯ กําหนด
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2. เพื่ อหาประสิทธิ ภาพของระบบสารสนเทศเพื่ อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิ ชาการของคณาจารย์ป ระจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การตรวจเอกสาร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
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การวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิด ADDIE Model ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ
1. การวิเคราะห์ (Analyze)
ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ เป็ นขัน้ ตอนในการวางแผนเตรียมการต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาระบบ ศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ สํารวจความต้องการของผูใ้ ช้งาน จากนัน้ ศึกษาความเป็ นไปได้ และเลือก
เครือ่ งมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
2. การออกแบบ (Design)
ในขัน้ ตอนการออกแบบ เป็ นขัน้ ตอนที่ตอ้ งนําข้อมูลต่างๆ จากการวิเคราะห์มาเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการออกแบบ
เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอการทํางานของระบบ การออกแบบรายงาน การออกแบบกระบวนการ
ทํางาน เป็ นต้น
3. การพัฒนา (Develop)
ในขัน้ ตอนการพัฒนา เป็ นขัน้ ตอนหลักที่ผูว้ ิจัยจะดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ โดยใช้เครือ่ งมือต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
4. การดาํ เนินการ (Implement)
ในขั้น ตอนการดํา เนิ น การ ผู้วิ จัย ดํา เนิ น การทดสอบการใช้ง านของระบบสารสนเทศ และปรับ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศให้พร้อมสําหรับการใช้งาน จากนัน้ ติดตัง้ ระบบดังกล่าวเข้าสูเ่ ครือ่ งแม่ขา่ ย
5. การประเมินผล (Evaluate)
ในขัน้ ตอนการประเมินผล ผูว้ ิจยั ทําการหาประสิทธิภาพของระบบโดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ ปรับปรุงแก้ไขระบบอีกครัง้ ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนที่จะและเปิ ดให้ผใู้ ช้งานเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้แก่ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 416 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ นี ้ ได้แก่ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection)
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เครือ่ งมือในการวิจยั
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
1) ระบบสารสนเทศเพือ่ การขอกาํ หนดตาํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจาํ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การขอกํา หนดตํา แหน่ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ป ระจํา มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผูว้ ิจยั ใช้ ADDIE Model (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548 อ้างถึงโดย ธนภัทร เจิมขวัญและคณะ, 2559) ในการ
พัฒนาระบบ ซึง่ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ (Analyze)
ผู้วิ จัย ได้ด าํ เนิ น การศึก ษาระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การขอกํา หนดตํา แหน่ง ทางวิ ช าการ
แบบฟอร์ม จากนัน้ ทําการเก็บข้อมูลความต้องการในการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริหาร และศึกษาความ
เป็ นไปได้และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทํางานของผูใ้ ช้และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานมีดงั นี ้
1) ส่วนของผูใ้ ช้งาน (User)
1.1) ผูใ้ ช้ระบบสามารถเข้าสูร่ ะบบได้โดยใช้บญ
ั ชีนนทรีของมหาวิทยาลัย
1.2) ผูใ้ ช้ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติสว่ นตัว การศึกษา เพิ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
1.3) ผูใ้ ช้ระบบสามารถตรวจสอบประวัติการรับราชการและตรวจสอบประวัติการขอตําแหน่งทางวิชาการ
1.4) ผูใ้ ช้ระบบสามารถขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ วิธี กลุม่ วิชา สาขาวิชา อนุสาขาวิชาได้
1.5) ผูใ้ ช้ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลภาระงานย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ งานสอน, งานวิจัย, งาน
บริการวิชาการ, งานบริหาร, งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6) ผูใ้ ช้ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ตําราและหนังสือ, บทความทาง
วิชาการ, ผลงานวิจยั , ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น, ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
1.7) ผูใ้ ช้ระบบสามารถดาวน์โหลดแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
เป็ นไฟล์ PDF ได้
1.8) ผูใ้ ช้ระบบสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นไฟล์ PDF ได้
1.9) ผูใ้ ช้ระบบสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินผลการสอนเป็ นไฟล์ PDF ได้
1.10) ผูใ้ ช้ระบบสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็ นไฟล์
PDF ได้
2) ส่วนของเจ้าหน้าที่ (Admin)
2.1) ผูใ้ ช้ระบบสามารถเข้าสูร่ ะบบได้โดยใช้บญ
ั ชีนนทรีของมหาวิทยาลัย
2.2) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการได้
2.3) เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการให้ปรับปรุงแก้ไข รายงาน ก.พ.อ.03 ได้
โดยมีเครือ่ งมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ HTML5, PHP, Java Script, Jquery, CSS, Oracle DB,
SQL Server และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การออกแบบ (Design)
ดําเนินการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในขัน้ ตอนก่อนหน้า เช่น ฐานข้อมูลเพื่อใช้รอง
รับการบันทึกข้อมูล หน้าจอการทํางานของระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (User Friendly) รายงาน กพอ.03 ที่ถูกต้องตามที่
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ข้อบังคับกําหนดไว้ และมีกระบวนการทํางานของระบบแสดงได้ดงั Figure 1 และแผนผังแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์
ของข้อมูลดัง Figure 2

Figure 1 Flow chart diagrams
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Figure 2 Relationship diagrams
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3. การพัฒนา (Develop)
ดําเนินการพัฒนาระบบตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยได้สร้างฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูล
เดิมที่มีอยูเ่ พื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการนําทรัพยากรเดิมที่มีอยูม่ าใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สดุ
สร้างหน้าจอการทํางานที่ใช้ในการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface) และสร้างรายงานการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
4. การดาํ เนินการ (Implement)
ในขั้น ตอนการดํา เนิ น การวิ จัย ผู้วิ จัย ได้ด าํ เนิ น การทดสอบการใช้ง านระบบสารสนเทศในมิ ติ ต่ า งๆ เช่ น
การลงชื่ อ เข้าใช้ระบบ การทํา งานภายในระบบ การดาวน์โ หลดเอกสาร กพอ.03 และโมดูล อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องเพื่อหา
ข้อผิดพลาดในการทํางานของระบบ และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ระบบเข้าสูเ่ ครือ่ งแม่ข่าย
ของมหาวิทยาลัย
5. การประเมินผล (Evaluate)
ในขัน้ ตอนนี ้ ผูว้ ิจัยได้เรียนเชิญผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู แ้ ละความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพในการทํางานของระบบที่ ไ ด้พัฒ นาขึน้ มา แล้ว ทํา การปรับปรุ ง แก้ไ ขระบบตามคําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2) แบบวัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
แบบวัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในครัง้ นี ้ ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุ งโดย ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร และคณะ
(2561) มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดประสิทธิ ภาพที่มีขอ้ คําถาม แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความถูกต้องและ
ประสิทธิ ภาพในการทํางานของระบบ 2) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ข้อ 3) ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานของ
ระบบ 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยระดับประสิทธิ ภาพของระบบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ซึง่ คะแนนในแต่ละช่วง มีความหมายดังนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สดุ
เมื่อได้รบั ผลการประเมินประสิทธิ ภาพของระบบสารสนเทศจากผูท้ รงคุณวุฒิครบทัง้ 3 ท่านแล้ว นําผลที่ได้มา
คํานวณหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําเปรียบเทียบเกณฑ์การแปลผลอ้างอิง ดังนี ้
4.50–5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
3.50–4.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก
2.50–3.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก
1.50–2.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก
1.00–1.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน้อยที่สดุ
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3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่ใช้ในการประเมินครัง้ นี ้ ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงโดย นุชนาถ ขวัญเช่ง และนง
ลักษณ์ ไชยศรี (2563) มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามที่มีขอ้ คําถามจํานวน 11 ข้อ และมีระดับความพึงพอใจเป็ นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ คะแนนในแต่ละช่วง มีความหมายดังนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สดุ
เมื่อได้รบั ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศแล้ว นําผลที่ได้มาคํานวณหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําเปรียบเทียบเกณฑ์การแปลผล ดังนี ้
4.50–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศมากที่สดุ
3.50–4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศมาก
2.50–3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศปานกลาง
1.50–2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศน้อย
1.00–1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศน้อยที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การประเมินประสิทธิภาพ เมื่อผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ทาบทามผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเมินระบบสารสนเทศตามแบบประเมิน
2) การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ให้กลุม่ ตัวอย่างที่ทดลองใช้งานระบบจํานวน 30 คน ทดลองใช้ระบบแล้ว
กลุม่ ตัวอย่างทําการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจัยนําผลที่ได้จากการประเมินประสิทธิ ภาพระบบสารสนเทศโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และจากการสอบถามความ
พึงพอใจจากกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการดําเนินการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ บรรลุดงั วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าสูร่ ะบบได้ที่ https://hr.ku.ac.th/academic/ สามารถแสดงได้ดงั 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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จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.53; SD = 0.50) ดังแสดง 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

จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิ ชาการของคณาจารย์ป ระจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.52; SD = 0.63) ดังแสดง Table 2
Table 2 The Satisfaction of Users
Topics

X̅
4.52

Satisfaction

SD

Interpretation

0.63

Pass at the highest level

บทสรุ ป

การวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การขอกํา หนดตํา แหน่ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ป ระจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครัง้ นี ้ ได้ดาํ เนินการสําเร็จลุล่วงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ ซึ่งได้รบั การประเมิ น
ประสิท ธิ ภ าพระบบโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มีค วามรู ค้ วามเชี่ ยวชาญทางด้านของการพัฒ นาระบบอยู่ใ นระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.53; SD = 0.50) และได้รบั การประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.52; SD =
0.63) เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบภายใต้หลักการและทฤษฎีที่ได้รบั การยอมรับ และระบบช่วยให้
การดําเนินการจัดทําเอกสาร กพอ.03 นัน้ ง่ายยิ่งขึน้ สอดรับกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน ซึง่ งานวิจยั นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั
ของ นนท์ชัย ปั ญจานนท์ และณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ (2564) ที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยกรอบแนวคิด ADDIE Model ผูก้ ารวิจยั พบว่าประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และผู้ ใ ช้ ง านมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
นุชนาถ ขวัญเช่ง และนงลักษณ์ ไชยศรี (2563) ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ด้วยกรอบแนวคิด ADDIE Model ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร และคณะ (2561) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการรายละเอียดวิชา
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(มคอ.3) ด้วยกรอบแนวคิด ADDIE Model ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิ ภาพอยู่ในระดับมากที่สดุ และ
ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทําให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
โดยการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญทางด้านของการพัฒนาระบบ และระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนัน้
การวิ จัย ในครัง้ ต่อ ไปควรมี ก ารศึก ษาระบบสารสนเทศอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การขอกํา หนดตํา แหน่ง ทางวิช าการของ
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บทคัดย่อ
การเรียนรูแ้ บบกรณีศกึ ษา (Case-based learning, CBL) ถูกนํามาสอนในนิสติ ชัน้ ปี ที่ 4 และ 5 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่
สําคัญ ด้วยการให้นิสิตได้มีประสบการณ์การเรียนกับเคสสัตว์ป่วยเสมือนจริง CBL ได้บรรจุในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัง้ แต่ปี 2557-2562 การศึกษานีจ้ ดั ทําขึน้ เพื่อสํารวจการรับรู ข้ องนิสิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ CBL
ในสี่หวั ข้อคือ: ความรู ท้ างวิชาชีพ การสื่อสาร ประโยชน์ต่อตัวนิสิต และผูอ้ าํ นวยความสะดวก โดยส่งแบบสอบถามผ่าน Google
ฟอร์ม ให้กับนิสิต ชัน้ ปี ที่ 4, 5, และ 6 ผลการศึกษาพบว่านิสิตเห็นด้วยว่า CBL เป็ นวิธีการสอนที่ดีในแบบสอบถามทัง้ สี่รูปแบบ
นอกจากนัน้ ยังพบว่าในนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.99 เห็นว่า CBL สามารถเพิ่ม ความรู ท้ างวิชาชีพและทักษะการเรียนรู ้
มากกว่านิสติ กลุม่ ที่มเี กรดเฉลีย่ สูงกว่าอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตาม facilitatorเป็ นกุญแจสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CBL
ผลการศึกษาเหล่านีส้ ามารถช่วยพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ กรณีศกึ ษา (CBL) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิสติ สัตวแพทย์
คําสําคัญ: การเรียนรูแ้ บบกรณีศกึ ษา, ประสิทธิภาพการเรียนรูแ้ บบกรณีศกึ ษา,สัตวแพทยศาสตร์
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
การเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตกําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับศาสตร์ใน
สาขาอื่นๆ วิธีการเรียนการสอนในอดีตที่ผา่ นมาอาจไม่ตอบโจทย์กบั สังคมที่มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทุกวัน ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในการเลีย้ งสัตว์และปศุสตั ว์ การเห็นคุณค่าหรือการให้ความสําคัญกับการเลีย้ งสัตว์เป็ นเพื่อน ทําให้สงั คมมี
ความคาดหวังกับบัณฑิตสัตวแพทย์มากขึน้ ทัง้ ทางด้านความรู ใ้ นวิชาชีพ ความสามารถในการทํางาน และความสามารถ
ในการแก้ไ ขปั ญ หา รวมถึ ง ทัก ษะการสื่อ สารและการทํา งานร่ว มกับ ผู้อื่ น การผลิต บัณ ฑิ ต สัต วแพทย์ใ นปั จ จุบัน จึ ง
จําเป็ นต้องสร้างบัณฑิตให้มีทงั้ ความรู แ้ ละทักษะการปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีเมื่อวันที่จบการศึกษา การสร้างบัณฑิตเพื่อตอบ
โจทย์ความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทําให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (case-based learning, CBL) จึงถูกนํามาใช้ในหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต พ.ศ.2557 โดยบรรจุเป็ นรายวิชา 1 หน่วยกิต สําหรับนิสิตชัน้ ปี ที่ 4 และ 5 ในทุกภาคการศึกษา การ
เรียนแบบ CBL เป็ นการเรียนในกลุม่ ย่อย แบ่งนิสติ กลุม่ ละ 10–12 คนและมี วิทยากรกระบวนการ (facilitator)ประจํากลุม่
1 คน นิสิตจะได้รบั โจทย์ที่มีเนือ้ หาเป็ นเคสสัตว์ป่วย กลุม่ ละ 6 เคส ในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตในแต่ละกลุม่ มีหน้าที่ใน
การค้นหาสาเหตุของการป่ วย ตัดสินใจเลือกวิธีการและเครื่องมือสําหรับการวินิจฉัยเพื่อนําไปสูก่ ารตัดสินใจและวางแผน
การรักษาหรือการจัดการสัตว์ป่วยในรายนัน้ ๆ โดย facilitator ประจํากลุ่มจะมีหน้าที่เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู ้ และ
ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู ต้ รงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจการรับรู ข้ องนิสิตสัตว
แพทย์ถึงประโยชน์ของการเรียนการสอน แบบ CBL ในด้านการเพิ่มความรูท้ างด้านวิชาชีพ การเพิ่มทักษะการสือ่ สาร การ
เพิ่มทักษะการเรียนรู ้ และปั จจัยจาก facilitator เพื่อนํามาเป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนในคณะสัตว
แพทยศาสตร์ตอ่ ไป
การตรวจเอกสาร
Harvard Business School เป็ นผูน้ าํ วิธีการเรียนการสอนแบบกรณีศกึ ษามาใช้เป็ นครัง้ แรก ในปี 1908 และได้มี
การใช้อย่างแพร่หลายขยายไปสูส่ าขาอื่นๆ ตัง้ แต่ปี 1920 เป็ นต้นมา จนถึงขณะนีย้ งั ไม่มีคาํ จํากัดความอย่างเป็ นทางการ
ของ CBL นักการศึกษาบางท่านได้ให้คาํ จํากัดความของวิธีการเรียนการสอนแบบนีว้ ่า เป็ นวิธีการอุปนัยในการสอน โดย
เริม่ ต้นด้วยการให้ปัญหาหรือข้อมูลในสถานการณ์เสมือนจริง นิสิตศึกษาข้อมูลและหาวิธีการในการแก้ไขปั ญหาเหล่านัน้
ด้วยตนเอง โดยมี facilitator คอยให้คาํ แนะนํา (Prince & Felder, 2006) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพสุขภาพ คําจํากัด
ความของ CBL ได้รบั การเสนอโดย Thistlewaite et al. (2012) เป้าหมายของ CBL คือการเตรียมความพร้อมนิสิตสําหรับ
การปฏิบตั ิงานในทางคลินิกโดยใช้กรณีศกึ ษาที่พบในทางคลินิกเป็ นโจทย์ มีการเชื่อมโยงปั ญหากับหลักทฤษฎีเพื่อฝึ กฝน
การประยุกต์ใช้ความรูก้ บั กรณีปัญหาต่างๆ มีผลการศึกษาจากนักวิจยั หลายคน พบว่าการเรียนแบบ CBL มีผลต่อความรู ้
ของนักเรียน โดยมีการศึกษาในนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปี ท่ีหนึ่ง พบว่าความรู ใ้ นรายวิชาสรีรวิทยาเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบด้วยการ
ทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธี CBL (Amruta, Manooha & Raju, 2016) ผลการวิจยั เชิงทดลอง quasi experiment
โดยประเมินผลของ CBL ต่อการเก็บรักษาความรู ใ้ นนักศึกษาพยาบาลระหว่างวิธีการสอนแบบดัง้ เดิมและ CBL พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ กลุม่ CBL มีคะแนนสูงกว่าและการเก็บรักษาความรูน้ านกว่ากลุม่ ควบคุม (Wichitra, 2019)
การศึกษาของ Patterson (2006) พบว่านิสิตมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญในทักษะการให้เหตุผลทาง
คลินิก การเลือกวิธีการการวินิจฉัยที่เหมาะสมและการตีความผลการทดสอบเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ชดั เจนเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนต้นภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ผลการศึกษาของ Yoo and Park (2015) ในการวัดทักษะ
ระหว่างบุคคลและการสื่อสารของนักศึกษาโดยใช้ เครื่องมือประเมินการสือ่ สาร ก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธี CBL ผล
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การศึกษาแสดงให้เห็นว่า CBL ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาและเพิ่มแรงจูงใจใน
การเรียนรู ้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการเรียนการสอน CBL ไม่ได้ผลสําหรับนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สําหรับนักศึกษาที่มีพืน้ ฐานความรูก้ ่อนการเรียนน้อย เนื่องจากการเรียน CBL เป็ นการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการแก้ปัญหา
การที่นกั ศึกษาไม่มีความรูพ้ นื ้ ฐานมาก่อน จะทําให้การเรียนแบบ CBL เป็ นไปแบบไม่มีประสิทธิภาพ (Patterson, Stickle,
Thomas and Scott, 2007)
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษานีจ้ ะเป็ นนิสติ ที่เข้าเรียน ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 และลงทะเบียนรายวิชา
กรณี ศึก ษา ตั้ง แต่ปี 2557 ถึ ง ปี 2562 ที่ ค ณะสัต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ประชากรที่ ศึก ษาจะ
ประกอบด้วยนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4, 5 และ 6 ทัง้ หมด (N = 360) โดยคํานวณขนาดตัวอย่างที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% (α =
.05) และอนุญาตให้มีขอ้ ผิดพลาดในการเลือก (E) ที่ .05 จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการสําหรับงานวิจยั แบบการวิจยั เชิง
สํารวจ (survey research) คือ 279 คน โดยแบ่งเป็ น นิสติ ชัน้ ปี ที่ 4 จํานวน 93 คน นิสติ ชัน้ ปี ที่ 5 จํานวน 87 คน นิสติ ชัน้ ปี
ที่ 6 จํานวน 99 คน
เกณฑ์การคัดเลือกผูร้ ่วมวิจยั /อาสาสมัคร (Inclusion criteria)
นิสิตชัน้ ปี ที่ 4, 5 และ 6 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การศึกษาจากปั ญหาทางคลินิก และสมัครใจเข้าร่วมตอบ
แบบสอบถาม
เกณฑ์การคัดออกผูร้ ่วมวิจยั /อาสาสมัคร (Exclusion criteria)
นิสติ ชัน้ ปี ที่ 4, 5 และ 6 ที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์การถอนผูร้ ่วมวิจยั /อาสาสมัครหรือยุตกิ ารเข้าร่วมการวิจยั (Withdrawal or termination criteria)
นิสติ ชัน้ ปี ที่ 4, 5 และ 6 ที่ไม่เข้าเรียนในรายวิชา การศึกษาจากปั ญหาทางคลินิก
เครือ่ งมือในการวิจยั
1. ในการศึกษาครัง้ นี ้ ใช้แบบสอบถาม แบบมาตรวัด 5 ระดับ โดยพัฒนา จาก แบบสอบถาม ของ Mckenzie
(2013) การสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน และ การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของรายวิชา โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2) การรับรู ถ้ ึงประสิทธิ ภาพ ของการเรียนแบบ CBL จํานวน 22 ข้อ แบ่งเป็ น การเพิ่ม
ความรูท้ างด้านวิชาชีพ 7 ข้อ การเพิ่มทักษะทางด้าน ความสามารถในการสื่อสาร 5 ข้อ การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 6 ข้อ
ความคิดเห็นต่ออาจารย์ประจํากลุม่ 4 ข้อ และ3) คําถามปลายเปิ ด ความคิดเห็นโดยรวมต่อรายวิชา
2. แบบสอบถามชุด นี ไ้ ด้ผ่า นการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื อ้ หาและความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (content
validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้ หา Index of item objective congruence (IOC) ซึ่งมีผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบจํา นวน 3 ท่ า น จากคณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น และ หลัก สูต รการศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์สุข ภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
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มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามนัน้ กับประเด็นหลักของเนือ้ หา โดยกาหนดคะแนนไว้
ดังนี ้
+1
เมื่อเห็นว่าตรงกับขอบข่ายเนือ้ หาตามทีร่ ะบุไว้
0
เมื่อไม่แนใจว่าตรงกับขอบข่ายเนือ้ หาตามที่ระบุไว้
-1
เมื่อแน่ใจว่าไม่ตรงกับขอบข่ายเนือ้ หาตามที่ระบุไว้
ผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา ปรากฏว่าข้อคําถามทุกข้อผ่านเกณฑ์มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง ตัง้ แต่ .60
ขึน้ ไป
3. นําแบบสอบถามชุดนี ้ ไปทดลองใช้กบั บัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ได้ศกึ ษาในหลักสูตรเดียวกับกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน
23 คน แล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สตู ร สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.955
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุ่มตัวอย่าง
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 รั บ 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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หมายเลข COE 63/209) ผูว้ ิจยั ได้ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อนิสติ กลุม่ ตัวอย่าง นิสติ
สามารถตอบแบบสอบถามได้โดยความสมัครใจ โดยไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียน ผลการวิเคราะห์ใช้เพื่อเป็ น
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Google form ในเดือน พฤศจิกายน
2563–มกราคม 2564
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง จะนํามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ป้ ระสิทธิภาพของการเรียนแบบกรณีศึกษา จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละหมวดหมู่ และใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงอุปนัย ในการเปรียบเทียบข้อมูลแต่
ละกลุ่มตัวอย่าง ใช้ Chi-square ในกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง และ ใช้ Mann-whitney U test ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มี 2 กลุม่ ตัวอย่าง
ผลการวิจัย
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีทงั้ หมด 318 คน แบ่งเป็ น นิสติ ชัน้ ปี ที่ 4 จํานวน 116 คน (ร้อยละ 37) นิสติ ชัน้
ปี ที่ 5 จํานวน 103 คน (ร้อยละ 32) และนิสิตชัน้ ปี ที่ 6 จํานวน 99 คน (ร้อยละ 31) ในกลุม่ ตัวอย่างสามารถแบ่งเป็ นเพศ
ชาย จํานวน 102 คน (ร้อยละ 32) เพศหญิ ง จํานวน 216 คน (ร้อยละ 68) เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามผลการเรียนเฉลี่ย
พบว่า มีนิสติ ที่อยูใ่ นกลุม่ ที่มีผลการเรียนเฉลีย่ ระหว่าง 2.00–2.99 จํานวน 117 คน (ร้อยละ 37) และมีนิสติ ที่มีผลการเรียน
เฉลีย่ มากกว่า 3.00 จํานวน 201 คน (ร้อยละ 63 )
การรับรู ป้ ระสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ กรณีศกึ ษา
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นิสิตชั้นปี ที่ 4, 5 และ 6 จํานวน 318 คน ได้ตอบแบบสอบถามการรับรู ป้ ระสิทธิ ภาพ การเรียนการสอนแบบ
กรณีศึกษา ทัง้ 4 ด้าน จํานวน 22 ข้อ ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า นิสิตเห็นด้วยว่า การสอนแบบกรณีศึกษาสามารถเพิ่ม
ความรู ท้ างด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะการสื่อสาร เพิ่มประโยชน์ต่อตนเอง และ facilitator มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน โดยค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นในแต่ละหมวด แสดงในตาราง (Table 1)
เมื่อเปรียบเทียบ การรับรู ป้ ระสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบกรณีศกึ ษา ระหว่างนิสติ ชัน้ ปี ที่ 4, 5, และ 6 พบว่า
นิสติ ชัน้ ปี ที่ 6 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ของหมวด Facilitator น้อยกว่านิสติ ชัน้ ปี ที่ 4 และ 5 อย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.01.) (Table
2) เมื่อเปรียบเทียบการรับรูร้ ะหว่าง เพศชายและหญิง พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ในทัง้ สองเพศ (Table 3)
และเมื่อแบ่งกลุม่ นิสติ ตามเกรดเฉลีย่ พบว่า นิสติ ที่มีเกรดเฉลีย่ 2.00–2.99 เห็นด้วยว่า การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา
สามารถเพิ่มความรู ท้ างด้านวิชาชีพ และเพิ่มทักษะการเรียนรู ้ มากกว่านิสิตกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.99 อย่างมี
นัยสําคัญ (Table 4)
Table 1. Descriptive statistic of student’s perception
Number of
Minimum
students

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
5th year
6th year
students
students
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.
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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

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

10684

Table 4. Mean difference in student’s perception between student’s average grade
AVG 2.01–2.99
AVG > 2.99
Mann-W

0.66

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.
บทสรุ ป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา สามารถเพิ่มทักษะในการ
ตีความข้อมูลของผูป้ ่ วย เพิ่มการใช้เหตุผลทางคลินิก และการตัดสินใจทางคลินิกสําหรับการวางแผนการรักษา ช่วยฝึ กให้
นิ สิต คิ ด อย่างเป็ นระบบสําหรับ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้อน ทํา ให้ส ามารวิเคราะห์ห รือ วินิ จฉัยและนําไปสู่การเลือ กการรักษาที่
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mckenzie (2013) ในการศึกษานี ้ พบว่ากลุม่ ของนักเรียนที่มีเกรดเฉลีย่ ระหว่าง
2.01-2.99 เห็นด้วยเป็ นอย่างมากว่า การเรียนการสอนแบบกรณีศกึ ษาสามารถเพิ่มความรู ท้ างวิชาชีพสูงกว่านักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.99 อย่างมีนยั สําคัญ อาจเป็ นเพราะ การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา เป็ นการเรียนแบบกลุม่ ย่อย
นิสติ มีการอภิปรายกลุม่ ในชัน้ เรียน มีความใกล้ชิดกับอาจารย์ประจํากลุม่ ทําให้สามารถซักถาม หรือทําความเข้าใจในสิง่ ที่
นิสิตสงสัยได้มากขึน้ รวมถึงการเรียนแบบกรณีศึกษาเป็ นการนําสถานการณ์เสมือนจริงมาให้นิสิตฝึ กการให้เหตุผลทาง
คลินิก กระบวนการคิด และการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาทางคลินิก ซึ่งเป็ นสิ่งที่นิสิตมีความสนใจ และเป็ นสิ่งที่นิสติ
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จะต้องนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ นิสติ ในกลุม่ นัน้ จึงมีความสนใจ พร้อมที่จะเรียนรู ้ และต้องการที่จะฝึ กฝนตนเองเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก ทําให้นิสติ ในกลุม่ ดังกล่าวมีความมั่นใจในความรูข้ องตนเองมากขึน้
จากการศึกษานีพ้ บว่าการรับรู ข้ องนิสิตเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและการทํางานเป็ นทีมก็ เป็ นไปในเชิงบวก
เช่นกัน เนื่องจากการเรียนเป็ นแบบกลุม่ เล็ก นิสติ จึงสามารถแลกเปลีย่ นความคิด ความรู ้ และอภิปราย เข้าร่วมกิจกรรมใน
ชัน้ เรียนกับผูอ้ ื่น ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู ท้ ี่ดี นิสิตสามารถฝึ กทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิกกลุ่ม ระหว่าง
นิสิตและอาจารย์ รวมถึงสามารถฝึ กทักษะการสื่อสารระหว่างนิสิตกับเจ้าของสัตว์ได้ โดยอาจารย์ประจํากลุ่มสามารถ
แสดงเป็ นเจ้าของสัตว์ และนิสิตแสดงเป็ นสัตวแพทย์ การแสดงบทบาทสมมุตินีส้ ามารถเพิ่มทักษะของนิสิตในการสื่อสาร
กับเจ้าของสัตว์ได้เมื่อขึน้ ไปเรียนในชัน้ ปี สุดท้าย เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในชัน้ เรียน CBL มาก่อน ผลการวิจัยนี ้
สนับสนุนการค้นพบก่อนหน้านีว้ ่าการเรียนรู แ้ บบกลุ่มย่อยส่งผลต่อทักษะการสื่อสารของนักเรียนและความเชื่อมั่นที่
เกี่ยวข้องในการฝึ กปฏิบตั ิในการเรียนทางคลินิก (Mauldin et al. 2018; McKenzie, 2012; Radford et al. 2003; Yoo &
Park, 201)
การรับรู ข้ องนิสิตเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพของ facilitator พบว่านิสิตนิสิตชัน้ ปี ที่ 6 เห็นว่า facilitator ช่วยให้การ
เรียนการสอนแบบกรณีศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ น้อยกว่านิสิตในชัน้ ปี ที่ 4 และ 5 อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งอาจเกิด
จากหลาย facilitator ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแนวคิดของ CBL เนื่องจากเป็ นการดําเนินการครัง้ แรกของวิธีการเรียนการสอน
แบบ CBLในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความเข้าใจของ facilitator เกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ การประเมิน ของ CBL ไม่สอดคล้องกัน การสอนโดย facilitator มีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน และทําให้นิสิต
สับสน นิสิตชัน้ ปี ที่ 6 ได้เรียนกับ facilitator มากกว่านิสิตชัน้ ปี อื่น เห็นรู ปแบบการสอนที่หลากหลายมากกว่า จึงทําให้พบ
เห็นปั ญหามากกว่า
โดยสรุ ป การศึกษานีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่า นิสิตสัตวแพทย์เห็นด้วยว่า การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา สามารถ
เพิ่มความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะการสื่อสารทัง้ กับเพื่อนร่วมงาน และเจ้าของสัตว์ รวมถึงสามารถ
เพิ่มประโยชน์กบั ตัวนิสติ อย่างไรก็ดี facilitator เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ การอบรม facilitator ให้เข้าใจ
ถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL การเพิ่มทักษะของ facilitator ในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ การสร้าง
บรรยากาศผ่อนคลาย และการช่วยให้ผเู้ รียนเข้าร่วมแลกเปลีย่ นข้อมูล ประสบการณ์ ความรูต้ า่ งๆ อย่างเต็มที่ เต็มใจจะทํา
ให้การเรียนการสอนแบบ CBL มีประสิทธิภาพมากขึน้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนิสติ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่รว่ มให้ขอ้ มูลและร่วมมือในการทําแบบสอบถาม
เป็ นอย่างดีและขอบคุณหลักสูตรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ให้ความรู แ้ ละคําปรึกษากับคณะผูว้ ิจัย รวมถึง
บุคลากรทางฝ่ ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การช่วยเหลือในการทําวิจยั ครัง้ นี ้
ประสบความสําเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู ท้ ี่เน้นการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของนักเรียนด้วย
การจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้ค าํ ถามเป็ นฐาน โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู แ้ ละเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลการวิจัย คือ แบบประเมินความสามารถในการแสดงทรรศนะ และแบบประเมินความสามารถในการเสนอ
แนวคิดใหม่ รูปแบบการวิจยั เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ผลการวิจยั พบว่า ผลของการพัฒนาความสามารถในการแสดงทรรศนะ
เฉลีย่ วงจรที่ 1 ถึง 4 อยูท่ ี่รอ้ ยละ 53.47, 54.21, 61.57 และ 68.19 ผลของการพัฒนาความสามารถในการเสนอแนวคิดใหม่เฉลี่ย
วงจรที่ 1 ถึง 4 อยู่ที่รอ้ ยละ 40.14, 48.61, 54.17 และ 59.86 แสดงให้เห็นว่านักเรียนเรียนรู ท้ ี่จะนําข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิ งที่
น่าเชื่อถือมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองมากขึน้ และแสดงทรรศนะโดยไม่มีแหล่งอ้างอิงประกอบน้อยลง นอกจากนีย้ งั
พบว่า บทเรียนหรือสือ่ ที่แปลกใหม่และน่าสนใจจะมีผลต่อการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่เสมอ
คําสําคัญ: การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐาน การเสนอแนวคิดใหม่ 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
มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมย่อมจะต้องมีการเจรจาพาที แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทาง
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ ในความเป็ นจริงการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์นนั้ เป็ น
สิทธิขนั้ มูลฐานของมนุษย์แต่การแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์นนั้ บางครัง้ อาจจะนําไปสูค่ วามขัดแย้งที่รุนแรงได้
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2552) การแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมีเหตุผลนัน้ คือความหมายของการแสดงทรรศนะซึง่
จะช่วยในการตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ ตลอดจนเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในบางเรือ่ งได้ (เพียงนุช ชํานาญเวียง, 2559)
ความสามารถในการแสดงทรรศนะมีความสําคัญสําหรับนักเรียนซึ่งเห็นได้จากการกําหนดความคาดหวังใน
ประเด็นคุณภาพของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู ภ้ าษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ได้ระบุถึงคุณภาพที่คาดหวังของนักเรียนเมื่อจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ไว้ว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 แล้วนักเรียนสามารถตัง้ คําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีทกั ษะในการพูดแสดง
ทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล และแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
จากตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ได้กาํ หนดมาตรฐาน ท 3.1 ให้นกั เรียน
สามารถเลือ กฟั ง และดูอ ย่า งมี วิ จารณญาณ และพูด แสดงความรู ค้ วามคิด และความรู ส้ ึก ในโอกาสต่า งๆ อย่า งมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ ในตัวชีว้ ดั ที่ 5 ม.4–6 นอกเหนือจากการพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโต้แย้ง และโน้มน้าวใจแล้ว
ได้มีการระบุถึงการพูดแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษาถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดย
การแสดงทรรศนะเป็ นสิ่งที่เกิ ดขึน้ บ่อยครัง้ ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในที่สาธารณะที่มีการแสดงทรรศนะเพื่อตีแผ่
ประเด็นต่างๆ
ข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรื่องการพูดต่อประชุม
ชน (โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, 2558) ระบุว่าการแสดงทรรศนะเป็ นการชีแ้ จง สันนิษฐาน สาเหตุ
ความเป็ นมา วินิจฉัย และประเมินค่าเรื่องราวพฤติกรรมที่เกิดขึน้ หรือเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจด้วยเหตุผล มีขอ้ สรุ ป
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผฟู้ ั งเข้าใจและเกิดความเชื่อถือ ในส่วนของการเสนอแนะนีเ้ องทําให้การแสดงทรรศนะเป็ นพืน้ ฐานที่
จะนําไปสูก่ ารนําเสนอแนวคิดใหม่อนั เป็ นผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูลทัง้ หมดแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็ นหลักการหรือ
แนวคิดที่แปลกใหม่เพื่อการแก้ปัญหาในเรือ่ งต่างๆ โดยการใช้ภาษาและกิรยิ าท่าทางที่สภุ าพซึง่ สอดคล้องกับการเรียนรู ใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ที่นกั เรียนจะต้องมีความสามารถนําเสนอแนวคิดของตนเองเพื่อให้ผอู้ ื่นรับรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความสําคัญของการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่เป็ นสิ่งที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง และเพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ ครู จึงมีหน้าที่ที่จะช่วยกระตุน้ นักเรียน โดยการแสวงหา
แนวทางและวิธีการสอนที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกการแสดงทรรศนะและเสนอความคิดใหม่ซึ่งเป็ นทิศทาง
เดียวกันกับรุง่ ฤดี แผลงศร (2559) ที่ศกึ ษาการใช้คาํ ถามเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
โดยระบุว่าการใช้คาํ ถามจะเป็ นแนวทางให้ผเู้ รียนได้คิดอย่างเป็ นระบบ จัดวางเค้าโครงของเรื่องที่จะพูด และพูดนําเสนอ
ความคิดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
การจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานที่นาํ มาพัฒนาความสามารถทางการแสดงทรรศนะและเสนอ
แนวคิดใหม่ในครัง้ นีค้ ือการบูรณาการระดับคําถามตามแนวกระบวนการคิดทางการเรียนด้านพุทธิพิสยั Bloom (1956 อ้าง
ถึ ง ใน ทิ ศ นา แขมมณี , 2545) ที่ ไ ด้ร ับ การปรับ ปรุ ง ใหม่ ต ามแนวคิ ด ของ Anderson and Krathwohl (2001) เรี ย กว่า
Bloom’s Taxonomy Revised จํานวน 4 ระดับจากทัง้ หมด 6 ระดับมาใช้ในการสร้างคําถาม โดยจัดระดับของการใช้
คํา ถามตามระดับ ความรู ้จ ากตํ่า ไปสูง 6 ระดับ ได้แ ก่ การจํา (Remembering) การเข้า ใจ (Understanding) การ
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ประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating) ในการ
สร้างคําถาม ระดับของการจําและการเข้าใจนัน้ เป็ นข้อเท็จจริงที่มีคาํ ตอบแน่นอน จึงได้รบั การจัดเป็ นพืน้ ฐานของการแสดง
ทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ โดยนักเรียนจะได้ทาํ ความเข้าใจระดับความรู ท้ งั้ 2 ระดับนีจ้ ากตัวบทที่ศึกษา ส่วนในการ
สร้างคําถามเพื่อการแสดงทรรศนะจะใช้ระดับคําถามการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการแสดงทรรศนะดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น และการสร้างคําถามเพื่อเสนอแนวคิดใหม่จะใช้ระดับคําถามการ
สร้างสรรค์ ที่มีเนือ้ หาเชื่อมโยงกับการเสนอแนวคิดใหม่มาประกอบการสร้างคําถามในการวิจยั ครัง้ นีเ้ พื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
ได้เกิดแง่มมุ ความคิดใหม่ๆ รวมถึงการอภิปรายอย่างกว้างขวางจนนําไปสูก่ ารเสนอความคิดเหล่านัน้ ออกมาในรู ปแบบ
การแสดงทรรศนะและเสนอความคิดใหม่ได้อย่างเป็ นลําดับขัน้ ตอน
เมื่อผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจข้อมูลของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ ายมัธยมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) พบว่านักเรียนยังต้องพัฒนาการแสดงทรรศนะเนื่องจากยังขาดการฝึ กคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
หรือสิง่ ต่างๆ การประเมินค่าเพื่อวางแผนความเป็ นไปได้ของเรือ่ งต่างๆ และการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเนือ้ หา
ในบทเรียนบางส่วนไม่เอือ้ อํานวยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้นที่สาํ คัญของการเสนอแนวคิดใหม่
ผูว้ ิจัยจึงนําประเด็นปั ญหาและข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู แ้ ละแบบ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้ หา ด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านการวัดและประเมินผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าทางสถิติ x̅ และ SD จากแบบประเมินการแสดงทรรศนะและเสนอ
แนวคิดใหม่
ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ข องนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยนําการจัดกระบวนการเรียนรู ้
แบบใช้คาํ ถามเป็ นฐานเข้ามาเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการฝึ กคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินค่าใน
อนาคตต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดการจัดการเรียนรู ว้ นั ดี โตสุขศรี (2553) เพื่อการจัดการเรียนรู ้
โดยการใช้คาํ ถามโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี ้
1. ASA (Attentive, Smile, Acknowledge) สร้างบรรยากาศ
2. เลือกคําถาม แนะแนวการคิด นําความรูพ้ นื ้ ฐานมาประยุกต์
3. Pose-Pause-Pounce ถามคําถามกว้าง ถามทีละคําถาม และให้เวลาคิด
บูรณาการร่วมกับการใช้คาํ ถามตามเกณฑ์กระบวนการคิดทางการเรียนด้านพุทธิ พิสยั ของ Bloom (1956) ที่
ได้รบั การปรับปรุ งใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) ได้แก่ การจํา (Remembering) การเข้าใจ
(Understanding) การประยุ ก ต์ใ ช้ (Applying) การวิ เ คราะห์ (Analyzing) การประเมิ น ผล (Evaluating) และการ
สร้างสรรค์ (Creating) โดยสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการทําวิจยั ได้ดงั Figure 1
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Bloom's taxonomy revised

Question Based Learning

Anderson and Krathwohl

Wandee Tosuksri

1. Remembering
2. Understanding

1. ASA (Attentive, Smile,
Acknowledge) Create atmosphere

3. Applying
4. Analyzing

2. Choose questions, suggest
ideas and apply basic knowledge

The Development of
Competence in
Expressing Views and
Proposing New Ideas

3. Pose-Pause-Pounce
Figure 1 Conceptual Framework
วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ วัดผลจากแบบประเมินการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของแต่ละ
วงจร เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงพัฒนาการของการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถาม
เป็ นฐาน
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/6 จํานวน 36 คน ปี การศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรจัดกระทํา คือ การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐาน
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหม่
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแผนการจัดการเรียนรู แ้ ละเครื่องมือที่ใช้วดั
ประเมินผลงานวิจยั ดังนี ้
3.1 แผนการจัดการเรียนรู ้ 4 วงจร 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
3.2 แบบประเมินการแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิดใหม่
3.3 แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู ้
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ผลการวิจัย
จากการดําเนิ น การวิจัยเพื่อ พัฒ นาความสามารถในการแสดงทรรศนะ และเสนอแนวคิด ใหม่ดว้ ยการจัด
กระบวนการเรียนรูแ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐาน ผูว้ ิจยั ได้นาํ คะแนนของนักเรียนในแต่ละวงจรมาเปรียบเทียบพบค่าเฉลีย่ ผลของ
การพัฒนาแสดงดัง 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

อภิปรายผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครัง้ นีเ้ น้นพัฒนาความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู ้
แบบใช้คาํ ถามเป็ นฐาน มีขอ้ ค้นพบดังนี ้
1. กลุม่ เป้าหมายที่มีพฒ
ั นาการในการแสดงทรรศนะเป็ นผลมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่องจน
ครบวงจรที่กาํ หนดไว้ พัฒนาการที่เห็นได้ชดั เจนที่สดุ คือการเสนอที่มาของทรรศนะ การให้เหตุผลสนับสนุนทรรศนะ และ
คุณภาพของทรรศนะ สามารถกล่าวโดยละเอียดได้วา่ นักเรียนเรียนรูท้ ี่จะนําข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่นา่ เชื่อถือมาสนับสนุน
ความคิดเห็นของตนเองมากขึน้ และแสดงทรรศนะโดยไม่มีแหล่งอ้างอิงประกอบน้อยลง สอดคล้องกับเกียรติพร สินพิบลู ย์
(2560) ที่ระบุว่านักเรียนสามารถตอบคําถามเพื่อถ่ายทอดความคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า โดยใช้เหตุผลที่อา้ งอิงจากมัลติมีเดียที่ได้ฟังและดูหลังได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้คาํ ถามเป็ นฐานร่วมกับมัลติมีเดียมากกว่าการใช้ความคิดเห็นที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง
ส่วนกลุม่ เป้าหมายที่ไม่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการแสดงทรรศนะจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายบุคคลตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) พบว่าเป็ นผลมาจากการตอบคําถามไม่ตรงประเด็น
การไม่นาํ เสนอที่มาของทรรศนะ และการให้เหตุผลที่ไม่มีความสมเหตุสมผล
2. กลุม่ เป้าหมายที่มีพฒ
ั นาการในการเสนอแนวคิดใหม่เป็ นผลมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู โ้ ดยใช้คาํ ถาม
เป็ นฐานที่มีขนั้ ตอนในการนําเสนอความคิด แลกเปลี่ยนมุมมองทําให้นกั เรียนมองเห็นความเป็ นไปได้ใหม่ๆ มากกว่าการ
ยึดติดกับมุมมองเก่า สอดคล้องกับวิชยั วงษ์ใหญ่ (2558) ว่าพลังคําถาม (Power question) เป็ นเครื่องมือที่สาํ คัญที่สดุ
เพื่อการรู ค้ ิด เพราะเป็ นวิธีที่ใช้กระตุน้ และพัฒนากระบวนการคิดของผูเ้ รียนโดยเฉพาะการคิดขัน้ สูง รวมไปถึงการคิด
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สร้างสรรค์ดว้ ย โดยการคิดสร้างสรรค์นีจ้ ะมีความสอดคล้องกับการใช้คาํ ถามเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเสนอแนวคิดใหม่ของนักเรียน
ส่ว นของนัก เรียนกลุ่มที่ ไ ม่เ กิ ด พัฒ นาการในการเสนอแนวคิด ใหม่จ ํานวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 22.22 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายบุคคลตามเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) พบว่านักเรียนตอบคําถามด้วยมุมมองเดียวกันกับตัว
บทเรียน โดยไม่เสนอแนวทางใหม่หรือแสดงให้คิดการคิดริเริม่ สร้างสรรค์มากกว่าบทเรียนเดิม
3. บทเรียนหรือหัวข้อที่นาํ มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนมีผลต่อการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่
เนื่ อ งจากนัก เรียนส่วนใหญ่ ให้ค วามสนใจและกระตื อ รือ ร้น ในการตอบคําถามประเด็ นที่ ส ามารถนํา ไปต่อ ยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มากกว่าประเด็นที่บรรจุไว้ในหนังสือเรียน เช่น ความรักเป็ นการต่อยอดจากวรรณคดีเรือ่ ง
มัทนะพาธา หรือปั ญหาระบบการเมืองไทยต่อยอดจากลิลติ ตะเลงพ่าย กล่าวคือบทเรียนที่นาํ มาจัดการเรียนรูค้ วรมีความ
เกี่ ยวข้องเชื่อมโยงกับช่วงวัย ความสนใจของนักเรียนและสถานการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั ของสังคมเพื่อให้นักเรียนเห็นถึง
ความสําคัญของการเรียนรู ใ้ นบทเรียนนัน้ รวมถึงการเห็นถึงความจําเป็ นในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนว่าสามารถ
นําประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ มากกว่าการเรียนแค่เนือ้ หาที่มีอยูใ่ นหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว
4. การจัดกระบวนการเรียนรู โ้ ดยใช้คาํ ถามเป็ นฐานสามารถสร้างแรงกระตุน้ ให้นกั เรียนในการเรียนออนไลน์มี
ความกระตือรือร้นและมีสมาธิจดจ่อกับเรือ่ งที่เรียนมากขึน้ เนื่องจากมีความจําเป็ นที่จะต้องแจ้งรายละเอียดกติกาการสอน
ก่อนการจัดการเรียนรูว้ า่ จะมีการถามตอบในช่วงใด อย่างไรบ้าง ทําให้นกั เรียนต้องจัดระเบียบตนเองในระหว่างเรียน และ
เตรียมความพร้อมในการต่อยอดความคิดจากตัวบทเรียนเพื่อนําไปสูก่ ารตอบคําถาม โดยคําถามส่วนใหญ่จะเป็ นคําถาม
ปลายเปิ ด หรือแบบมีตวั เลือกซึง่ จะเชื่อมโยงกับจุดมุง่ หมายในการตัง้ คําถามตามแนวคิดด้านพุทธิพิสยั Bloom (2499 อ้าง
ถึงในทิศนา แขมมณี, 2545) โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า ประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์เพื่อให้นกั เรียน
แสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ มาเรียม นิลพันธุ์ (2558) ว่าการกระตุน้ นักเรียนให้
สามารถคิดและตัง้ คําถามกระตุน้ ให้เกิดความใฝ่ รู ้ และคิดหาคําตอบที่ถูกต้อง คําถามมีส่วนสําคัญที่จะจุดประกายให้
นักเรียนฉุกคิด เกิดข้อสงสัย ใคร่รูเ้ พื่อแสวงหาความรูต้ อ่ ไปอย่างไม่มีที่สนิ ้ สุด
5. นวัตกรรมการสอนที่นาํ มาบูรณาการร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานเพื่อศึกษาตัวบท
พบว่าการพยายามเปรียบเทียบให้นกั เรียนมองภาพการจัดกิจกรรมเหมือนการเล่นจิก๊ ซอว์ นักเรียนแต่ละคนเปรียบเสมือน
จิก๊ ซอว์แต่ละชิน้ หากขาดชิน้ ใดชิน้ หนึง่ ไปการต่อภาพก็จะไม่สมบูรณ์ กล่าวได้วา่ หากสมาชิกคนใดคนหนึง่ ไม่ศกึ ษาเนือ้ หา
ในส่วนของตนเองก็จะส่งผลต่อกลุ่มร่วมมือทัง้ หมด ด้วยเหตุนีจ้ ะทําให้นักเรียนทุกคนเห็นถึงความสําคัญของหน้าที่ที่
ตนเองได้รบั และทําให้นกั เรียนมีความรู แ้ ละเชื่อมโยงความรู ใ้ นส่วนของตนเองและกลุม่ ร่วมมือได้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับตัว
บทเรียนที่ศกึ ษาก่อนการนําไปต่อยอดตอบคําถามในลําดับต่อไป
6. การสร้างเจตคติและความตระหนักถึงความสําคัญในการรู จ้ กั ตัง้ คําถามและตอบคําถามอย่างสร้างสรรค์ให้
เกิ ดกับนักเรียนจากการใช้การจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานมีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการพัฒนา
ความสามารถในการแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ จากการศึกษาพบว่าการปลูกฝั งเจตคติเหล่านีใ้ ห้นกั เรียนผ่าน
การตัง้ เป็ นจุดประสงค์การเรียนรู ท้ าํ ให้นกั เรียนบางส่วนเกิดการตัง้ คําถามต่อยอดจากคําถามที่ครู ผสู้ อนใช้ในการจัดการ
เรี ย นรู ้ซึ่ ง ปรากฏในวงจรที่ 2 และมี นัก เรี ย นกลุ่ม ใหม่ ที่ ตั้ง คํา ถามในวงจรที่ 3 จากคํา ตอบของเพื่ อ นร่ว มชั้น จาก
การณ์ที่เกิดขึน้ นีเ้ ป็ นตัวบ่งชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนซึมซับการรูจ้ กั ตัง้ คําถามจากสิง่ ที่ได้เรียนรู ร้ วมถึงสิง่ ต่างๆ รอบตัว สอดคล้อง
กับพรพิสทุ ธิ์ มงคลวนิช (2558) ได้ระบุไว้วา่ การปลูกฝังให้นกั เรียนเข้าถึงศาสตร์ตา่ งๆ ด้วยคําถามเป็ นการสร้างภูมิคมุ้ กันที่
สามารถป้องกันการหลงเชื่อข้อมูลใดๆ ที่ไม่สมด้วยเหตุผล รวมไปถึงการตัดสินใจของนักเรียนในยุคของข้อมูลข่าวสาร
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ดังเช่นปั จจุบนั นี ้ อันจะเป็ นพืน้ ฐานที่ดีในการพัฒนาความสามารถเหล่านีไ้ ม่เพียงแต่เจตคติในเรื่องดังกล่าวแต่รวมถึงการ
แสดงทรรศนะอย่างมีคุณภาพ และการเสนอแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ส่กู ารคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ได้ใน
อนาคต
7. ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐาน จากการสัมภาษณ์นกั เรียน
หลังการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานโดยระบุเหตุผล
ว่าเป็ นการจัดการเรียนรู ร้ ู ปแบบที่แปลกใหม่และไม่เคยเรียนรู ปแบบการเรียนในลักษณะนีม้ าก่อน การจัดกระบวนการ
เรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียนเป็ นอย่างมากเพราะต้องใช้กระบวนการคิดถึง
ความเป็ นไปได้ใหม่ๆ อยู่เสมอและทําให้นกั เรียนได้เห็นมุมมองของเพื่อนร่วมชัน้ ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง
อีกทัง้ รู จ้ ักการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและเคารพซึ่งกันและกันมากขึน้ นอกจากนีน้ กั เรียนในกลุ่มที่ไม่ได้มีความ
สนใจในรายวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะให้ความเห็นว่าหากครู ผูส้ อนวิชาภาษาไทยนําการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้
คําถามเป็ นฐานไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นทุกระดับชัน้ จะทําให้รายวิชาภาษาไทยเป็ นวิชาที่นา่ เรียนและดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนได้มากขึน้
ข้อเสนอแนะงานวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาํ ผลการวิจยั ไปใช้
1. ข้อมูลจากการศึกษาเสนอแนะว่าบทเรียนที่นาํ มาใช้กาํ หนดเป็ นหัวข้อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกับการ
จัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานควรเป็ นเนือ้ หาที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม และสอดคล้องกับความสนใจของ
ช่วงวัยนักเรียนมากกว่าการนําบทเรียนที่มีบรรจุอยูใ่ นหนังสือเรียนอยูแ่ ล้วมาใช้ หากจําเป็ นต้องนําเนือ้ หาที่บรรจุในหนังสือ
เรียนมาใช้ ผูว้ ิจัยเสนอว่าควรตีแผ่ให้เนือ้ หามีความมิติที่กว้างและลึกยิ่งขึน้ เพื่อสร้างคําถามที่ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิด
ทรรศนะที่หลากหลายมากขึน้
2. ข้อมูลจากการศึกษาสะท้อนว่าขัน้ ตอนของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรีย นให้นักเรียนเกิ ดเจตคติ ที่ ดี ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นเรือ่ งสําคัญ เนื่องจากนักเรียนหลายคนยังมีความกังวลและเกรงกลัวที่จะแสดงทรรศนะของ
ตน จากข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า นักเรียนมักตัง้ คําถามว่าความคิดที่ตนเองสามารถพูดแสดงออกไปได้หรือไม่ และจะ
ไม่มีกระทบต่อตนเองในอนาคต แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุม่ นีย้ งั ยึดติดกับรู ปแบบการจัดการเรียนการสอนทีไ่ ม่สนับสนุน
ให้นกั เรียนกล้าคิด และกล้าแสดงออกทางความคิด ดังนัน้ เพื่อให้บรรยากาศในการจัดการเรียนรู ส้ นับสนุนให้นกั เรียนได้
คิดริเริ่มและคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ครู ผสู้ อนควรทําให้นกั เรียนรู ส้ กึ ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ไม่
สร้างแรงกดดันหากนักเรียนยังไม่สามารถแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ได้แต่เลือกที่จะให้โอกาสนักเรียนในครัง้
ต่อไปแทน อย่างไรก็ ตาม การปลูกฝั งความกล้าแสดงออกทางความคิดนัน้ เป็ นเรื่องที่จาํ เป็ นแต่ควรแสดงออกอย่า ง
เหมาะสม เช่น การใช้ภาษาที่สภุ าพ หรือหลีกเลีย่ งการพาดพิงชื่อของบุคคลที่อาจมีสว่ นได้สว่ นเสียกับทรรศนะหรือแนวคิด
ใหม่ที่แสดงออกมา เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาํ วิจยั ครัง้ ต่อไป
1. กระบวนการจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้นกั เรียนศึกษาตัวบทเรียนควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เนื่องจากการจัดทํา
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ในแผนการจัดการเรียนรูว้ งจรที่ 1
และ 2 ศึกษาพบว่าการจัดกระบวนการเรียนรู ร้ ู ปแบบเดิมแม้จะให้ประสิทธิ ภาพที่ดีเพราะนักเรียนคุน้ ชินกับรู ปแบบการ
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เรียนรู แ้ ต่จะส่งผลให้นกั เรียนเบื่อหน่าย และนักเรียนบางส่วนไม่ปฏิบตั ิตามกระบวนการ รวมถึงไม่มีความกระตือรือร้น
เท่าที่ควร
2. การประยุกต์เชื่อมโยงการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานเข้ากับการศึกษาภาษาและบริบทของ
สังคมวัฒนธรรม หรือการนําวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis หรือ CDA) เข้ามาบูรณาการ
ร่วมกับบทเรียน ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าบทเรียนที่บรรจุในหนังสือเรียนจะไม่มีแรงดึงดูดความสนใจของนักเรียน
เท่าที่ควร หากมีการศึกษาบริบททางสังคมวัฒนธรรมร่วมด้วยมีความเป็ นไปได้ที่จะต่อยอดการแสดงทรรศนะและเสนอ
แนวคิดใหม่ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ เนื่องจากจะทําให้มมุ มองที่มีตอ่ เนือ้ หากว้างขึน้ ส่งผลให้นกั เรียนได้เกิดกระบวนการ
คิดที่หลากหลายมากขึน้ รวมถึงครู ผสู้ อนอาจต่อยอดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
3. การศึกษาความพึงพอใจของการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานอย่างจริงจัง เนื่องจากข้อมูลที่
ศึกษาเป็ นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่นกั เรียนบางกลุม่ ที่สะท้อนผลความคิดเห็นและความพึงพอใจออกมาเท่านัน้ การ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรวัดประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ น
ฐานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตงั้ (Onsite) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร เนื่องจากผลจากการศึกษาพบว่าการจัดกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ นฐานด้วยรู ปแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ให้ผลสัมฤทธิ์ท่ีนา่ พึงพอใจ ซึ่งหากนํากระบวนการจัดการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบเดียวกันนีไ้ ปจัดการเรียนการสอน
แบบอื่นๆ อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างและเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้คาํ ถามเป็ น
ฐานในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการ
เข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; และ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ: (1) ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ; และ (2) คณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่แสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 150 คน ได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
แสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; (2) แบบ
วัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ; และ (3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทาง
การเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
สามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดี มีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (X̅ = 4.87, SD = 0.34) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
(X̅ = 4.81, SD = 0.49)
คําสําคัญ: การแสดงเจตนา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ระบบสารสนเทศ, เส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ
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
โลกในยุคปั จจุบนั มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบตั งิ านในองค์กรต่างๆ
ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของแนวความคิด หรือการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนองค์กร ลดภาระของผูป้ ฏิบตั ิงาน ลดการใช้ทรัพยากรที่เคยใช้อย่างสิน้ เปลือง ทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างสูงสุด ดังนัน้ องค์กรต่างๆ จึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างแพร่หลาย (ชลธิชา ธนกิตตินนั ท์,
2564)
“ระบบสารสนเทศ” จึ ง เป็ น เทคโนโลยี ห นึ่ ง ที่ มี บ ทบาทสํา คัญ ในการสนับ สนุน การปฏิ บัติ ง าน ช่ ว ยให้ก าร
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ โดยช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลทําได้อย่างเป็ นระบบและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลใน
ภายหลัง ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ลดความซํา้ ซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ทัง้ ยังสามารถนําข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน จึงนําระบบ
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นหน่วยงานในกํากับของรัฐบาล ตัง้ แต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้กาํ หนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกําหนดให้มีประเภทตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุม่ วิชาการขึน้ ใหม่ เป็ นประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยมีความก้าวหน้าในตําแหน่งทางวิชาการเป็ น
ระดับซึ่งประกอบด้วยปฏิบตั ิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาประเภทคณาจารย์
โรงเรียนสาธิต ให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ชาํ นาญการ อาจารย์ชาํ นาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญ
พิ เ ศษ พ.ศ. 2561 มี ผ ลใช้บัง คับ ตั้ง แต่วัน ที่ 27 กัน ยายน พ.ศ. 2561 โดยกํา หนดให้พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลา และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตที่สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั
และพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษาทัง้ 2 แห่ง ที่ได้รบั การบรรจุจา้ งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ต้องแสดงเจตนา
โดย การแสดงเจตนาเลือกเส้นทางความก้าวหน้าในตําแหน่งทางวิชาการนัน้ จะต้องสอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ซึ่งมีเส้นทางความก้าวหน้าในตําแหน่ง 2 เส้นทาง ประกอบด้วย: (1) เส้นทางของการเป็ น
คณาจารย์ประจําเต็มเวลา จะดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต่อไป; หรือ
(2) ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต จะดํารงตําแหน่งระดับปฏิบตั ิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษต่อไป โดยข้อบังคับข้างต้นได้กาํ หนดให้ตอ้ งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564
ทัง้ นี ้ การให้คณาจารย์ที่สงั กัดโรงเรียนสาธิ ตฯ พิจารณาเพื่อแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ตาํ แหน่งทาง
วิชาการและความก้าวหน้าในสายงาน มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ข้อบังคับข้างต้น ดังนัน้ การแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของบุคลากรกลุม่ ดังกล่าว จึงมีความ
จําเป็ นที่จะต้องนําข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรหลายส่วนมาใช้บริหารจัดการในการประมวลผล เพื่อลดความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึน้ และส่งผลให้เกิดความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลให้นอ้ ยที่สดุ อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบติดตามกลุม่ เป้าหมายให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดได้ ลดการสูญหายของเอกสารหลักฐาน และเป็ นการอํานวยความ
สะดวกแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายอีกด้วย
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ในการนี ้ ผูว้ ิจัยได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความสําคัญในกระบวนการ แสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการข้างต้น จึงเกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดําเนินการ
จั ด เก็ บ ข้อ มู ล การแสดงเจตนาเลื อ กเส้น ทางการเข้า สู่ต ํา แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ส ัง กัด โรงเรี ย นสาธิ ต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกและรองรับการดําเนินการต่างๆ แก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
รวมถึงรองรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่อาจมีขนึ ้ ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิ ภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การตรวจเอกสาร
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้หลักการและทฤษฎีในการดําเนินการวิจยั ดังนี ้
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศนัน้ เป็ นการดําเนินการที่ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ หลายขัน้ ตอน นิยมใช้รูปแบบใน
การพัฒ นาระบบด้ว ย “วงจรการพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)” ซึ่ ง เป็ นวงจรที่ ช่ ว ยให้
การพัฒนาระบบดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ มีขนั้ ตอนการทํางานที่แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ (โอภาส เอี่ยมศิริวงศ์,
2555) ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การนําไปใช้ และการบํารุงรักษา
1. การวางแผนโครงการ (Project Planning)
เป็ นระยะการทํางานที่ผวู้ ิจัยจะต้องดําเนินการเพื่อตอบคําถามสําคัญที่ว่า ทําไมถึงต้องพัฒนาระบบนีข้ ึน้ มา
จะสร้างระบบนีอ้ ย่างไร ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการพัฒนาระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาํ คัญใน
การดําเนินการระยะนี ้ เช่น การกําหนดปั ญหา การกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ และประโยชน์ของระบบ เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ (Analysis)
เป็ นระยะการทํางานที่ผวู้ ิจยั เก็บรวมรวมความต้องการ อาจได้มาจากการทํางานของเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบงาน
การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การศึกษาเอกสาร ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทํางาน ปั ญหา
ที่เกิดขึน้ และแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ซึ่งองค์ประกอบที่สาํ คัญของการทํางานระยะนีค้ ือข้อเสนอของระบบโดยอาจ
นําเสนอในรูปแบบของแบบจําลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) และแบบจําลองข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
3. การออกแบบ (Design)
เป็ นระยะการทํางานที่ผวู้ ิจยั ต้องตัดสินใจว่าจะดําเนินการพัฒนาระบบอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาระบบนัน้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ในระยะนีม้ ีกิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการ เช่น การจัดหาระบบ การออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ
การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบเอาต์พตุ และยูเซอร์อินเทอร์เฟส เป็ นต้น
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4. การนาํ ไปใช้ (Implementation)
เป็ นระยะที่ผูว้ ิจัยต้องดําเนินการสร้างระบบ ทดสอบ และติดตัง้ ระบบเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ โดยมี
กิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการ เช่น การสร้างส่วนประกอบของระบบ การตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบระบบ การติดตัง้
ระบบ การจัดทําเอกสารระบบ เป็ นต้น
5. การบาํ รุงรักษา (Maintenance)
ระยะนี ้ โดยปกติแล้วจะไม่ถกู นําไปรวมไว้ในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ SDLC จนกว่าระบบจะได้รบั การติดตัง้ เพื่อ
ใช้งานแล้วเท่านัน้ เนื่องจากระบบต้องได้รบั การบํารุ งรักษาตลอดระยะเวลาการใช้งาน การบํารุ งรักษานีจ้ ะช่วยให้ระบบ
สามารถใช้งานได้เป็ นเวลานาน หรือจะเป็ นการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ขึน้ เมื่อเทคโนโลยีการการเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น
การแสดงเจตนาเลื อ กเส้น ทางการเข้ า สู่ ต ํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ที่ ส ั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแสดงเจตนาเลื อ กเส้น ทางการเข้า สู่ต ํา แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ที่ ส ัง กัด โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นัน้ ได้ถูกกําหนดขึน้ จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิ ต ให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ชาํ นาญการ
อาจารย์ชาํ นาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญและอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2564 โดยมีคณาจารย์ที่สงั กัดโรงเรียนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ที่สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่บรรจุจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 27 กันยายน
พ.ศ. 2561 เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งดําเนินการแสดงเจตนาเพื่อเลือกเส้นทางในการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ
การเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการที่คณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตฯ สามารถเลือกแสดงเจตนาได้ ดังนี ้
1) การเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา ซึ่งเป็ นการ
เข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการในตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2) การเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ซึ่งมีตาํ แหน่ง
เป็ นอาจารย์ปฏิบตั ิการ อาจารย์ชาํ นาญการ อาจารย์ชาํ นาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ซึง่
เป็ นตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิชาการ ตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
เมื่อคณาจารย์ได้แสดงเจตนาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ คณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่แสดงเจตนาเลือกเส้นทางการ
เข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ จํานวน 238 คน
กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ (1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ท่าน; และ (2) คณาจารย์สงั กัด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่แสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ จํานวน 150 คน
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คํานวณโดยใช้สตู รคํานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ Taro Yamane (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2555) และกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวได้มา
จากวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
เครือ่ งมือในการวิจยั
ระบบสารสนเทศเพือ่ การแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ดาํ เนินพัฒนาระบบภายใต้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) ดังนี ้
1.ระยะการวางแผนโครงการ (Project Planning)
การแสดงเจตนาเลือกเส้นทางเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ นัน้ เป็ นงานใหม่ที่เกิดขึน้
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม่ วิชา ประเภท
คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ชาํ นาญการ อาจารย์ชาํ นาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดให้คณาจารย์ที่สงั กัดโรงเรียนสาธิตฯ ต้องแสดงเจตนาเลือกเส้นทางเข้าสูต่ าํ แหน่ง
ทางวิชาการ ว่าจะเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการแบบคณาจารย์ประจําเต็มเวลา (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) หรือแบบคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ (ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ) ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณาจารย์ที่อยูใ่ นเงื่อนไขจํานวนมากกว่า 200 คน จากข้อมูล
ดังกล่าวกองการเจ้าหน้าที่ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาที่จะเกิดขึน้ หากปฏิบตั ิงานในรูปแบบเดิม แสดงถึงปั ญหาดัง Figure. 1
Officer

Users
Many Pursuing user

Man power Limited

Changing Pursuing

Not understanding

Pursuing Time late

Work overload

Problem
Time limit

A lot of data to verify
Many steps working
Process

Figure 1 Cause and Effect Diagram
การพัฒนาระบบมีกาํ หนดระยะเวลาในการดําเนินการ 3 เดือน มีผรู้ บั ผิดชอบโครงการคือกองการเจ้าหน้าที่ และ
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของการพัฒนาระบบ คือ สามารถนําข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ เพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินการ ลดความผิดพลาดของข้อมูล เกิดความสะดวกสบายในการจัดทําเอกสาร
ของผูแ้ สดงเจตนาฯ เจ้าหน้าที่สามารถนําข้อมูลการแสดงเจตนาของผูแ้ สดงเจตนาฯ จากระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ประมวลผล และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยํา

107

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาศึกษาศาสตร์

2. การวิเคราะห์ (Analysis)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการศึกษาระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางเข้าสูต่ าํ แหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์โรงเรียนสาธิ ตฯ ศึกษารู ปแบบการทํางาน ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน ได้ขอ้ สรุปความต้องการของระบบสารสนเทศ แสดงดัง Figure 2
Detailed account attachment to this order
Admin

System license information Data

Pursuing the Pathway of Higher
Academic Positions Data

0

Notification on Appointment Data

The Information System for Pursuing the
Pathway of Higher Academic Posutions of
Teachers of Kasetsart University
Laboratory Schood

System license information Data
Historical Data
Pathway of Higher Academic
Positions Data

User
Pursuing Form

Figure 2 Data Flow Diagram
3. การออกแบบ (Design)
ในระยะนีผ้ วู้ ิจยั ได้ดาํ เนินการออกแบบระบบสารสนเทศตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในระยะของการวิเคราะห์ โดยผูว้ ิจยั
ได้ใ ช้โ ปรแกรม Adobe Dreamweaver 2021 ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ใช้ชุด คํา สั่ง ภาษา HTML5, PHP, Java
Script, Jquery, FPDF และชุดภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ฐานข้อมูล Oracle ในการสร้างฐานข้อมูลใหม่และเชื่อมโยงข้อมูล
บุคลากรเดิมที่มีอยูเ่ ข้าด้วยกัน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการออกแบบฐานข้อมูล แสดงดัง Figure 3
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LECTURER
PK

COMMAND

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

PK

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

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)

Figure 3 Entity Relationship Diagram
จากนัน้ ผูว้ ิจยั ก็ได้ทาํ การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface) และรูปแบบรายงานแบบแสดงเจตนา
เลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ
4. การนาํ ไปใช้ (Implementation)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้ออกแบบไว้ เริม่ ต้นจากการสร้างฐานข้อมูล สร้างส่วนติดต่อ
ผูใ้ ช้งาน สร้างรู ปแบบรายงาน เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน จากนัน้ ทําการทดสอบใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้พฒ
ั นาขึน้ เมื่อใช้
งานได้เป็ นอย่างดีแล้วจึงเข้าสูก่ ระบวนการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน
โดยใช้แ บบวัดประสิท ธิ ภาพระบบสารสนเทศเพื่อ การแสดงเจตนาเลือกเส้น ทางการเข้าสู่ต าํ แหน่งทางวิ ชาการของ
คณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศแล้ว ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศตามข้อแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ ดําเนินการติดตัง้ ระบบสารสนเทศเข้าสูเ่ ครือ่ งแม่ขา่ ย
ของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ เปิ ดระบบให้ผู้แ สดงเจตนาได้เ ข้า สู่ ร ะบบเพื่ อ ใช้ง าน ซึ่ ง สามารถเข้า ถึ ง ระบบได้ที่ URL:
https://hr.ku.ac.th/satitpm/ เมื่อผูใ้ ช้งานได้ดาํ เนินการแสดงเจตนาฯ เรียบร้อยแล้วระบบสารสนเทศจะนําผูใ้ ช้งานเข้าสู่
หน้าต่างของการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ (เฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่ผวู้ ิจยั ได้สมุ่ ไว้แล้ว) จากนัน้ เมื่อประเมิน
ความพึงพอใจเรียบร้อยแล้วระบบสารสนเทศจะทําการจัดทํารายงานให้แก่ผใู้ ช้งาน
5. การบาํ รุงรักษา (Maintenance)
หลังจากที่มีการเปิ ดใช้งานระบบสารสนเทศแล้วได้พบข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึน้ เช่น ชื่อและนามสกุลของ
ผูใ้ ช้งานมีความยาวมากกว่าพืน้ ที่ที่กาํ หนดไว้ทาํ ให้รูปแบบของรายงานเกิดความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงได้ดาํ เนินการปรับปรุง
และแก้ไขระบบสารสนเทศให้พร้อมต่อการใช้งาน ไม่เกิดปั ญหาระหว่างการเปิ ดระบบสารสนเทศให้ใช้งานต่อไป
แบบวัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ใช้แบบวัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงโดย นนท์ชยั ปั ญจานนท์ และณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ (2564)
ประกอบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบ ด้านความถูกต้องในการทํางาน
ของระบบ ด้านการใช้งานระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ซึง่ กําหนดคะแนนและความหมายของคะแนนไว้ ดังนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สดุ
โดยแบบประเมินนี ้ จะถูกประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบจํานวน 3 ท่าน
เมื่อได้รบั ผลการประเมินแล้ว ทําการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้ นําผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สดุ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพือ่ การแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศที่ปรับปรุงโดย นนท์ชยั ปั ญจานนท์ และณาตยา
ศักดิ์ถาวรเลิศ (2564) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 14 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ง
กําหนดคะแนนและความหมายของคะแนนไว้ ดังนี ้
5 หมายถึง มากที่สดุ
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สดุ
โดยแบบสอบถามนี ้ จะถูกประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 150 คน เมื่อได้รบั ผลการประเมินแล้ว ทําการหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้ นําผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ผูใ้ ช้งานระบบมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประสิทธิภาพของระบบสารเทศ
เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ได้ดาํ เนินการทดสอบระบบโดยใช้แบบวัดประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบสารสนเทศ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
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2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
เมื่อผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการถึงขัน้ ตอนสุดท้ายแล้ว ระบบจะนําทางเข้าสูก่ ารประเมิน
ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ โดยที่ระบบจะนําทางเฉพาะผูใ้ ช้งานที่มีรายชื่อจากการสุม่ มาแล้วเท่านัน้
เมื่อผูใ้ ช้งานได้ทาํ การประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว ระบบสารสนเทศจะนําทางกลับเข้าสูก่ ารดาวน์โหลดเอกสาร
การแสดงเจตนาฯ ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้การหาค่าเฉลี่ยและการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
สารสนเทศ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
ผลการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ดาํ เนินการภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้มีผลการดําเนินการ ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ส ัง กัด โรงเรีย นสาธิ ต แห่งมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ก ําหนดไว้ ซึ่ง เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าสูร่ ะบบได้ที่ https://hr.ku.ac.th/satitpm/ แสดงดัง 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. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
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เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัด
โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ส าํ เร็ จ แล้ว ผู้วิ จัย ได้ท าบทามผู้เ ชี่ ย วชาญจํา นวน 3 ท่ า น ประเมิ น
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ พบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.87; SD =
0.34) แสดงดัง 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) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
จากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การแสดงเจตนาเลื อ กเส้น ทางการเข้ า สู่ ต ํา แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ส ั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.81; SD = 0.49) แสดงดัง Table 2
Table 2 The users’ satisfied
Topics of the efficiency evaluation
Users’ satisfied

X̅

SD

Interpretation

4.81

0.49

Pass at the highest level

บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
สังกัดโรงเรียนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นนั้ ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เป็ นที่
ยอมรับโดยทั่วไป สามารถรองรับการทํางานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ช่วยลดภาระในการจัดทําเอกสารของผู้
แสดงเจตนาฯ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลได้ง่าย เกิ ดความสะดวกรวดเร็ว สามารถดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างคล่องตัว
ประสิท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศเพื่ อ การแสดงเจตนาเลือ กเส้น ทางการเข้า สู่ต าํ แหน่ง ทางวิ ช าการของ
คณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.87, SD = 0.34) แสดงให้เห็น
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ถึงการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในครัง้ นี ้ สามารถดําเนินการตามกรอบแนวคิดได้อย่างถูกต้อง มีกระบวนการใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รบั การยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทวัญ
ทองทับ (2561) ที่ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลวิจัย คณะบริหารธุรกิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่า
ระบบสารสนเทศมีประสิทธิ ภาพอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเจนจิรา มาจาด และฆัมภิชา ตันติสนั ติสม
(2564) ที่ได้ทาํ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลผูป้ ่ วย กรณีศึกษา คลินิกคลองแม่ลาย โดยใช้วงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC) เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ผลการวิจยั พบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับ
ดีมาก
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (X̅ = 4.81, SD = 0.49) แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ส่งผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ เนื่องจาก
ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบได้เป็ นอย่างดี ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องชัดเจน
ระบบใช้งานง่ายและเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร (2560) ที่ได้ทาํ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานทุนวิจยั ภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) ได้ทาํ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี
ผูส้ นใจสามารถนําการวิจัยนีเ้ ป็ นตัวอย่างในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการทํางานขององค์กร
ของตนเอง ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ในการทํางานเป็ นอย่างมาก และการดําเนินการในอนาคตควรนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกิดขึน้ ใหม่มาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเดิม ให้ระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาขึน้ นัน้ มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้
ความร่วมมือในด้านต่างๆ จนทําให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงเจตนาเลือกเส้นทางการเข้าสูต่ าํ แหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์สงั กัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
เจนจิรา มาจาด และฆัมภิชา ตันติสนั ติสม. (2564). การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลผูป้ ่ วย กรณีศึกษา คลินกิ
คลองแม่ ล าย. รายงานสืบเนื่อ งจากการประชุมวิช าการระดับชาติส าํ หรับ นักศึก ษา มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวของนักศึกษา และปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษา
เพื่อการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็ บข้อมูลกับ
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 ประจําปี การศึกษา 2564 จํานวน 55 คน มีการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุม่ และการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า
กระบวนการปรับตัวของนักศึกษาประกอบด้วย การปรับตัวแบบรู ต้ วั (Conscious) และการปรับตัวแบบไม่รูต้ วั (Unconscious)
และมีปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวคือ ด้านครอบครัว ด้านส่วนตัวของนักศึกษา และด้านสถานศึกษา มีการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผูเ้ รียน โดยมีการอํานวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ระบบการลงทะเบียนต่างๆ
ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะคือ: (1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ควรมีนโยบายทางด้านการศึกษาที่ครอบคลุมเท่าทันกับสถานการณ์ และเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ ซึ่งอยูใ่ นบริบทที่แตกต่าง
กัน; และ (2) สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรมีการจัดระบบการเรียนแบบสลับกลุ่มทัง้ ในรู ปแบบเรียนในห้อง และการเรียน
แบบออนไลน์ (Online)
คําสําคัญ: การปรับตัว, การเรียนออนไลน์, 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
การศึ ก ษามี บ ทบาทสํา คัญ ในการพัฒ นาเยาวชนทั้ง ทางด้า นปั ญ ญา บุค ลิ ก ภาพ และช่ ว ยให้เ ยาวชนมี
ความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานความเป็ นเลิศ ซึง่ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้
และคุณธรรม ในการดํารงชีวิต ซึง่ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข ทัง้ นีจ้ ากสภาพสังคมไทยทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศ ปั จจัยที่ควบคุมได้ เช่น นโยบายทางการศึกษาของประเทศ
สถานการณ์โรคระบาด เป็ นต้น และปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเด็กและเยาวชน การ
ประกอบอาชีพของผูค้ นในสถานการณ์โรคระบาด เป็ นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บุคคลภายในสังคม
จําเป็ นต้องมีการปรับตัวทัง้ ทางกาย และจิตใจ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสขุ
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงข้างต้นตัง้ แต่ระดับนโยบาย สถานการณ์โรคระบาด การเข้าถึงการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน รวมทัง้ การประบอาชีพของประชาชนในสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลกระทบกับชีวิตของผูค้ นแทบทุกด้าน รวมทัง้
ด้านการศึกษาซึ่งส่งผลกระทบกับผูท้ ี่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน และมีผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาเยาวชนในทุก
ระดับชัน้ ซึง่ เป็ นกําลังสําคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่นบั ว่ามีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าระดับการศึกษาอื่นใด เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็ นศูนย์รวมของเยาวชนซึง่ เป็ นพลังในการขับเคลือ่ นประเทศ ดังนัน้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลกระทบต่อเยาวชนในทุกระดับตัง้ แต่อนุบาล ประถม มัธยม จนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย จากสถานการณ์ดงั กล่าวสถาบันการศึกษาจําเป็ นต้องจัดรู ปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยสอนผ่ า น Application ต่ า งๆ เช่ น What App, Facebook, Instagram, Zoom,
Webex, Google meeting, Hangout ตลอดจนโซเซียลมีเดียในรู ปแบบต่างๆ (Supriyanto et al., 2020) ซึ่งรู ปแบบการ
สอนในสถานการณ์ดงั กล่าวแตกต่างจากรู ปแบบการสอนที่ผ่านมา เช่น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
(นธี เหมมัน ต์ และอภิ นัน ท์ สิริร ัต นจิ ต ต์, 2558) ประกอบด้ว ย การสอนโดยใช้ก ระบวนการวิ จัย (Research Based
Instruction) การสอนแบบกลุม่ สืบสวน (Group Investigation Model) การสอนแบบอภิปราย (Discussion) การสอนโดย
ใช้กรณีตวั อย่าง (Case Study) การสอนโดยการอธิบาย ถาม–ตอบ (Lecture Recitation) และการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน (Problem–Based Instruction) (เรณุมาศ มาอุ่น, 2559) ซึ่งรู ปแบบการสอนดังกล่าวมีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ภายในห้องเรียน รวมทัง้ สามารถสร้างมิตรภาพและเพิ่มโอกาสในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชัน้ เรียนได้ แต่อย่างไรก็ตามใน
ช่วงเวลาที่ผา่ นมาหลายประเทศในโลกรวมทัง้ ประเทศไทยต่างเผชิญกับปั ญหาการระบาดของโรคโควิด–19 ( COVID–19)
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ รวมทัง้ มิติดา้ นการเรียนการสอนที่มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอนจาก
ห้องเรียนปกติมาเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรู ปแบบดังกล่าวมีทงั้ ข้อดีและข้อจํากัด
กล่าวคือ ข้อดีของการเรียนการสอนออนไลน์สามารถลดเวลาการเดินทางระหว่างครูผสู้ อนและผูเ้ รียน สามารถใช้โปรแกรม
ช่วยบริหารจัดการ เช่น การเช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียน ช่องทางการสื่อสารระหว่างครู ผสู้ อนและนักศึกษาสะดวกมากขึน้ คือ
สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันการสอนออนไลน์ยงั คงมีขอ้ จํากัดอีกหลายประการ เช่น การสอนที่เป็ น
การสือ่ สารทางเดียวของครูผสู้ อน อันเนื่องมาจากข้อจํากัดหลากหลายประการในการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น นอกจากนัน้ การเรียนออนไลน์ยงั ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักศึกษา (สิรอิ ร วิชชาวุธ, 2554) ในการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป โดยปรากฏการณ์ดงั กล่าวที่
เกิดขึน้ นํามาสู่การตัง้ คําถามว่ากระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 เป็ นอย่างไร
และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ทัง้ นีข้ อ้ มูลดังกล่าวจะ
นําไปสูแ่ นวทางการปรับตัวสําหรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปั จจุบนั ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวของนักศึกษาในยุคการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
แห่งหนึง่ ในภาคใต้
2.เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐแห่งหนึง่ ในภาคใต้
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องกระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ประกอบด้วย แนวคิด
ทฤษฎีกระบวนการปรับตัว ซึ่งมีการประมวลสรุปได้ 2 ระดับคือ: (1) การปรับตัวแบบรู ต้ วั (Conscious) ประกอบด้วย การ
เพิ่มความพยายามให้มากขึน้ เพื่อชนะอุปสรรคหรือความยุ่งยากต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และโดยการ
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ และหากตระหนักว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้จะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ที่คาดว่าจะ
เอาชนะได้; และ (2) การปรับตัวแบบไม่รูต้ วั (Unconscious) การปรับตัวแบบนีเ้ ป็ นทางออกอย่างหนึง่ ของบุคคลเมื่อเผชิญ
ปั ญหาแล้วแก้ปัญหานัน้ ไม่ได้ ก็จะหาทางออกโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งกลวิธีในการปรับตัวลักษณะดังกล่าวเรียกว่า กลไกทาง
จิต (Mental Mechanism) หรือกลไกป้องกันตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับปั ญหา เป็ นต้น (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2561, วราภรณ์
ตระกูลสฤษดิ์, 2545) โดยเป็ นการปรับตัวทัง้ ภายในและภายนอก ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้าน
บทบาทหน้าที่ ด้านการพึง่ พาระหว่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน สิง่ แวดล้อมทางบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย (Roy, 1999) ซึง่ มีปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
การปรับตัวของนักศึกษา ประกอบด้วย ปั จจัยด้านสถานศึกษา ปั จจัยส่วนตัวของนักศึกษา และปั จจัยด้านครอบครัว (สุ
รัตน์ เตียวเจริญ, 2543; Peimani & Hesam, 2021) ทัง้ นีเ้ พื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการจัดการตัวเองจากการเผชิญ
ปั ญหาที่เกิดจากการเรียนออนไลน์และการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากการเรียนรู ้
จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรซึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ และการปฏิสมั พันธ์กบั โลกรอบๆ ตัว
โดยมีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่: (1) การเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมจากไม่รู ้
เป็ นรู ้ ทําไม่ได้ เป็ นทําได้ ไม่เคยทํา เป็ นทําได้; และ (2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้ เป็ นไปอย่างถาวร (Permanent not
temporary) (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์การฝึ กฝนและการฝึ กหัด เป็ นต้น (สิริอร วิชชาวุธ,
2554) รวมทัง้ ยังมีสว่ นสําคัญกับการปรับตัวภายนอกให้เข้ากับระบบการเรียนรู แ้ บบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ มีผลทัง้ เชิงบวกและเชิงลบต่อการเรียนออนไลน์ (Giannoulas et al., 2021)
Factors Affecting the
adaptation
- The family aspect
- The student's personal
aspect
- Educational institutions
Figure 1 Conceptual framework

The adaptation process
Level 1 Conscious
Adaptation Level 2,
unconscious adaptation.
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเลือกพืน้ ที่วิจัยแบบเจาะจงคือมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งใน
ภาคใต้ ประชากรกลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 ประจําปี การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึง่
เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 55 คน โดยการเลือกพืน้ ที่วิจยั และกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
ทัง้ นีม้ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทัง้ รายบุคคล (In-depth Interview) และสนทนากลุม่
(Focus group) ผ่านช่องทางออนไลน์ Google meets เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในช่วงเวลาที่มี
การระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตการเรียนในรัว้ มหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป เช่น การเรียนในห้องเรียนปกติ การ
ทํากิจกรรม และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและเพื่อน เป็ นต้น โดยมีเครือ่ งมือที่ใช้สาํ หรับการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับกระบวนการในการปรับตัวของนักศึกษา และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์
ในยุค โควิ ด –19 มี ก ารวิ เ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์เ นื อ้ หา (Content Analysis) และสรุ ป ประเด็ น (Thematic
Analysis) (ชาย โพธิ สิตา, 2549) เพื่อได้แนวทางในการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 (
COVID–19)
ผลการวิจัย

กระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้ (1) กระบวนการปรับตัวของนักศึกษาในยุคการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 (2) ปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของ
นักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียดในการนําเสนอ
ดังต่อไปนี ้
กระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 พบว่ามี 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ การ
ปรับตัวแบบรู ต้ วั (Conscious) ประกอบด้วย 1.1 ขัน้ ก่อนการเข้าเรียน 1.2 ขัน้ ระหว่างการเข้าเรียนและการปรับตัวแบบไม่
รูต้ วั (Unconscious) ประกอบด้วย 1.1 ขัน้ ก่อนการเข้าเรียน 1.2 ขัน้ ระหว่างการเข้าเรียน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การปรับตัวแบบรู ต้ วั (Conscious) ประกอบด้วย
1.1 ขัน้ ก่อนการเข้าเรียน เป็ นการปรับตัวในลักษณะการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดย
นักศึกษามีการเตรียมตัวเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2563 จนถึงปั จจุบนั นี ้ (ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564)
เป็ นการปรับตัวที่แตกต่างจากการเข้าเรียนแบบทั่วไป เนื่องจากครัง้ นีป้ ระเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคระบาดโค
วิ ด –19 ( COVID–19) ซึ่ง โรคระบาดดัง กล่า วทํา ให้วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ค นเปลี่ย นไป ระบบการทํา งาน การประกอบอาชี พ
การศึกษา และการใช้ชีวิตโดยทั่วไป ทัง้ นีใ้ นส่วนของนักเรียน นักศึกษาในระดับต่างๆ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดงั กล่าว
และต้องมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ โดยนักเรียนที่กาํ ลังเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนเป็ นนักศึกษา เพื่อเข้าสู่
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่างก็ตอ้ งมีการปรับตัวในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสมัครเข้าศึกษาต่อโดยผ่านช่องทางออนไลน์
และดําเนินการทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์ทงั้ สิน้ โดยการดําเนินการดังกล่าวสร้างความกังวลใจและความสับสนให้กับ
นักเรียนที่กาํ ลังเปลี่ยนสถานะของตนเองเป็ นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทัง้ นีเ้ มื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ามาสู่
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีการปรับตัวกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในกระบวนนีก้ ่อให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษา
ในหลากหลายมิติทงั้ การใช้ชีวิตและการเรียน รวมถึงทางด้านจิตใจ เนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยูใ่ นสถานที่เดียวคือ “บ้าน” หรือ
“หอพัก” ส่งผลต่อความเครียดและความกังวลในหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับชีวติ นักศึกษา นํามาสูผ่ ลกระทบด้านการเรียน
ด้านจิตใจ และการหลุดออกจากการเรียน (Drop out) ในลําดับถัดมา
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1.2 ขัน้ ระหว่างการเข้าเรียน ในกระบวนการนีเ้ ป็ นกระบวนการที่นกั ศึกษาเข้ามาสูก่ ารเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษามีการปรับตัวในหลากหลายมิติ ได้แก่ (1) การทําความเข้าใจกับระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (2) การ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ในชัน้ เรียน (3) การปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ ส่วนใหญ่ตอ้ งมี
การจัดการเรียนและการตัดสินใจด้วยตนเอง และ (4) การปรับตัวกับสภาพจิตใจของตนเองอีกด้วย โดยสถานการณ์
ดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาทัง้ ในเชิงกายภาพ และสภาพจิตใจเป็ นอย่างมาก
2. การปรับตัวแบบไม่รูต้ วั (Unconscious) ประกอบด้วย
2.1 ขัน้ ก่อนการเข้าเรียน เป็ นการปรับตัวที่แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมปลาย เนื่องจากการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องคิดเองและตัดสินใจเองทุกเรือ่ ง ดังคําบอกกล่าวของนักศึกษา
“การเข้ามาเรียนชัน้ ปี ที่ 1 รู ส้ กึ งง และสับสนมากครับ เพราะมันช่างแตกต่างจากมัธยมปลายมากเหลือเกิน คือ ต้องคิดเอง
ตัดสินใจเองในทุกๆ เรือ่ ง”
ในช่วงแรกของการเรียนออนไลน์นกั ศึกษาเรียนไม่ค่อยรูเ้ รือ่ ง เนื่องจากต้องปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ ปรับตัว
กับระบบของมหาวิทยาลัย ปรับตัวกับเพื่อน และปรับตัวกับอาจารย์ผสู้ อน
2.2 ขัน้ ระหว่างการเข้าเรียน เมื่อนักศึกษาเข้ามาในระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษามี
กระบวนการปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้ในชัน้ ปี ที่ 1 เนื่องจากการเรียนแตกต่างจากการ
เรียนปกติ (On site) แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจนกระทั่งเข้าสูป่ ี ที่ 2 นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ได้ แต่
ในทางกลับกันนักศึกษากลับมีภาวะซึมเศร้ามากขึน้ ซึ่งเนื่องจากไม่ได้เจอเพื่อนๆ และอยู่กบั ตัวเองมากจนเกินไป รวมทัง้
การเรียนออนไลน์ที่บา้ นมีภาวการณ์รบกวนจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น เสียงดังจากสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน เสียง
ดังจากภายในบ้าน เนื่องจากในครอบครัวมีจาํ นวนหลายคน นอกจากนัน้ การเรียนออนไลน์ที่บา้ นของนักศึกษามีการ
รบกวนจากผูป้ กครอง เนื่องจากนักศึกษาในบางครอบครัว (ซึ่งเป็ นครอบครัวส่วนใหญ่) จําเป็ นต้องช่วยผูป้ กครองทํางาน
บ้าน และงานอื่นๆ เช่น นักศึกษาต้องช่วยผูป้ กครองเก็บนํา้ ยางในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน หรือช่วยสอนหนังสือหรือการบ้าน
น้องในยามที่พอ่ แม่ออกไปทํางาน ส่งผลให้นกั ศึกษาต้องปรับตัวหลากหลายด้านทัง้ แบบรูต้ วั และไม่รูต้ วั
ดังนัน้ ทําให้เห็นได้ว่าทัง้ การปรับตัวแบบรู ต้ วั (Conscious) และการปรับตัวแบบไม่รูต้ วั (Unconscious) จะมี
ลักษณะที่ซอ้ นทับกัน เนื่องจากบางเรื่องนักศึกษาไม่สามารถรู ไ้ ด้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับตนเอง (ปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้) แต่
บางเรื่องนักศึกษาสามารถควบคุมได้ เช่น การรักษาความสัมพันธ์กบั เพื่อนๆ เพื่อให้เกิดความรู ส้ กึ มั่นคงภายในใจ รักษา
ความสัม พัน ธ์กับ อาจารย์ผู้ส อน โดยการทํา งานส่ง ตามเวลาที่ ไ ด้ร ับ มอบหมาย รวมทั้ง พยายามควบคุม สัญ ญาณ
อินเตอร์เน็ตในระบบการเรียนออนไลน์ให้มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา โดยการมีอินเตอร์เน็ตสํารอง แต่ก็พบอีกว่าการมี
อิ น เตอร์เ น็ ต สํา รองไม่ ส ามารถใช้กับ นัก ศึก ษาทุก คนเนื่ อ งจากการเข้า ถึ ง ค่า บริ ก ารของแต่ ล ะครอบครัว ไม่เ ท่า กัน
เนื่องมาจากภาระค่าใช้จ่ายที่มีอย่างจํากัด
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาเพือ่ การเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19
ภายใต้กระบวนการการปรับตัวมีปัจจัยที่สง่ ผลต่อการปรับตัวแบบรูต้ วั (Conscious) และการปรับตัวแบบไม่รูต้ วั
(Unconscious) ดังต่อไปนี ้
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1. ด้านครอบครัว
นับ ว่า เป็ น ปั จจัย ทางบ้านที่ มีค วามสํา คัญ เป็ นอย่างมาก เนื่ อ งจากนักศึกษาส่วนใหญ่ ต ้องใช้ชีวิ ตการเรียน
ออนไลน์ที่บา้ น โดยปั จจัยด้านครอบครัวสัมพันธ์กบั 3 องค์ประกอบย่อย
1.1 ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างนักศึกษาและผูป้ กครอง ซึ่งในงานนีห้ มายถึง พ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย หรือ
ญาติ เป็ นต้น โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีผลต่อการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากในบางครอบครัวนักศึกษาจําเป็ นต้อง
ช่วยเหลืองานภายในครอบครัวทัง้ ก่อนเข้าเรียน และระหว่างเรียน ดังนัน้ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจึงมีความสัมพันธ์
กับความเข้าใจระหว่างนักเรียนและผูป้ กครองในการเรียนออนไลน์เป็ นอย่างมาก
1.2 ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอีกประการของการเรียนแบบออนไลน์ เพราะรายรับรายจ่าย
ของครอบครัว เกี่ ย วข้อ งกับ ค่าใช้จ่ ายในการเรีย นออนไลน์ เช่ น ค่า อิ น เตอร์เ น็ ต อุป กรณ์ใ นการเรีย น ได้แ ก่ โน๊ ต บุ๊ค
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น โต๊ะสําหรับเรียน ห้องที่เหมาะสมกับการเรียน ซึง่ อุปกรณ์ที่กล่าวมา
ข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็ นค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ซึ่งหากมองในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวของนักศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ สงขลาและพัทลุง ซี่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรมีแนวโน้มลดลง (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566–2570) ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
1.3 ด้านที่อยู่อาศัยไม่เอือ้ ต่อการเรียนออนไลน์ เนื่องจากที่อยู่อาศัยในชนบทแถบภาคใต้เป็ นลักษณะบ้านชัน้
เดียว บางบ้านอาจจะมีแค่ 1–2 ห้องเท่านัน้ และลักษณะบ้านโปร่ง ไม่เก็บเสียงรบกวน ส่งผลต่อนักศึกษาในขณะเรียน
ออนไลน์ ซึง่ จะมีเสียงรบกวนจากภายนอกตลอดเวลา ดังคําบอกกล่าวของนักศึกษา
“หนูชอบเรียนในห้องเรียนมากกว่า เพราะทีบ่ า้ นทีส่งิ รบกวนมากกว่าในห้องเรียน เช่น เสียงโทรศัพท์ เสียงรถมอเตอร์ไซต์
หรือเสียงจากข้างนอก ผูป้ กครองเรียกใช้ ซึ่งเสียงเหล่านีจ้ ะขัดจังหวะในการเรียน”
2. ด้านส่วนตัวของนักศึกษา
ส่งผลต่อการปรับตัวทัง้ ต่อตนเอง การปรับตัวระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และการปรับตัวระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ผสู้ อน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 การปรับตัวต่อตนเอง ในการเรียนออนไลน์นกั ศึกษาต้องมีการปรับตัวกับตนเอง ทัง้ สภาพร่างกายและ
จิตใจ ด้านร่างกายคือ ต้องตื่นมาเรียนในห้องหรือในพืน้ ที่ของตนเอง แทนการตืน่ แต่งตัว และออกมาเรียนในมหาวิทยาลัย
2.2 การปรับ ตัวระหว่างนัก ศึก ษากับ เพื่อ น เป็ น ปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พลต่อการเรีย นออนไลน์เป็ นอย่างมาก
เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนีเ้ ป็ นวัยที่ตอ้ งการเพื่อนในการให้ความรักและคอยรับฟั งเรื่องราว รวมทัง้ ปั ญหาต่างๆ ดังนัน้ เมื่อ
นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์สง่ ผลให้โอกาสในการเจอเพื่อนลดน้อยลง จิตใจหดหู่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนลดลง
ดังคําบอกกล่าวของนักศึกษา
“การเรียนทีบ่ า้ นเป็ นสิ่งทีด่ ี เราได้อยู่กบั ครอบครัว แต่อีกด้านนึงเรารู ส้ กึ เหงา หันซ้ายหันขวาก็เจอแต่ความเงียบ ส่งผลให้
ตอนทาํ งานช้า ผิดกับตอนเรียนอยู่ในห้องเรียน เราสามารถทีจ่ ะพูดคุยกับเพือ่ นและช่วยกันเรียนได้”
2.3 การปรับตัวระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผูส้ อน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผูส้ อนถื อเป็ นสิ่ง
สําคัญที่ทาํ ให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศการเรียนรูด้ ีขนึ ้
มีผลให้เกิดความเห็นใจ ความห่วงใยและความผูกพันอันแน่นแฟ้น นักเรียนสนใจ ยอมรับในตัวครู ส่งผลต่อความสําเร็จมี
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แรงจูงใจในการเรียน โดยบุคลิกภาพของครูผสู้ อนที่มีผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรียนในชัน้ เรียน เช่น สีหน้า ท่าทาง การ
ใช้คาํ พูด การมีอารมณ์ม่นั คงในการรับฟั งปั ญหาจาหนักศึกษาและคอยให้คาํ แนะนํา เป็ นต้น
3. ด้านสถานศึกษา
มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผูเ้ รียน โดยมีการอํานวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ระบบการลงทะเบียนต่างๆ ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สง่ เสริมการ
เรีย นรู ้ เช่ น การยื ม หรือคื น หนังสือ เครื่อ งมือ วัส ดุที่พ ร้อมจะใช้ไ ด้ต ลอดเวลา เป็ น ต้น รวมทั้ง การลดค่าเทอมเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และเศรษฐกิจทางบ้านของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการเรียนในห้องเรียนมีอิทธิ พลต่อการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษาได้เป็ นลําดับต้นๆ ของการเรียนรูจ้ ากช่องทางอื่นๆ
การสรุ ปผลการวิจัย
บทความนีเ้ ป็ นการศึกษากระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 และปั จจัยที่
มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคใต้ พบว่า
กระบวนการปรับตัวของนักศึกษาประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ การปรับตัวแบบรู ต้ วั (Conscious) และการปรับตัวแบบ
ไม่ รู ้ตัว (Unconscious) และมี ปั จ จัย สํา คัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการปรับ ตัว ของนัก ศึ ก ษาคื อ ; (1) ด้า นครอบครัว
ซึ่งประกอบด้วย ความสัมพันธ์ในครอบครัว เศรษฐกิจของครอบครัว และด้านที่อยู่อาศัยไม่เอือ้ ต่อการเรียนออนไลน์;
(2) ด้านส่วนตัวของนักศึกษา มีการปรับตัวทัง้ ต่อตนเอง การปรับตัวระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และการปรับตัวระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ผสู้ อน; and (3) ด้านสถานศึกษา มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผูเ้ รียน โดยมีการ
อํานวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ระบบการลงทะเบียนต่างๆ ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีส้ ะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด –19
สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ การปรับตัวแบบรูต้ วั (Conscious) และการปรับตัวแบบไม่รูต้ วั (Unconscious) นอกจากนีก้ ารปรับตัว
ของนักศึกษามีความละเอียดอ่อน และมีขอ้ จํากัดหลากหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็มีกระบวนการปรับตัว
เพื่อให้สามารถข้ามผ่านสถานการณ์ไม่ปกตินีไ้ ปได้ โดยมีปัจจัยเงื่อนไขที่นา่ สนใจหลายประการในกระบวนการปรับตัวครัง้
นี ้ ซึง่ จะยกประเด็นมาอภิปรายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 ขึน้ อยู่
กับบริบทด้านครอบครัว เนื่องจากนักศึกษาใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนออนไลน์อยู่บา้ น ซึ่งแต่ละบ้านหรือแต่ละครอบครัวก็มี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาจึงต้องมีกลไกการปรับตัว (ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2561, วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ,์ 2545)
เมื่อต้องอยู่บา้ นและเผชิญกับปั ญหาทัง้ การปรับตัวแบบรู ต้ วั และแบบไม่รูต้ วั โดยข้อค้นพบจากการศึกษานีช้ ีใ้ ห้เห็นว่า
กระบวนการปรับตัวของนักศึกษาขึน้ อยู่กับบริบทของครอบครัว เช่น สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและด้านที่อยู่
อาศัยเป็ นเงื่อนไขสําคัญต่อการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ เพราะเศรษฐกิจของครอบครัวจะเป็ นตัวหนุนเสริมให้นกั ศึกษาสามารถ
เข้าถึงอุปกรณ์การเรียน และสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (Giannoulas et al., 2021)
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอต่อกระบวนการปรับตัวของนักศึกษาสําหรับการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด–19 คือ; (1) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ควรมีนโยบายทางด้านการศึกษาที่ครอบคลุม เท่าทันกับสถานการณ์ และ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ ซึง่ อยูใ่ นบริบทที่แตกต่างกันให้สามารถเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ;
และ (2) สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรมีการจัดระบบการเรียนแบบสลับกลุม่ ทัง้ ในรู ปแบบเรียนในห้อง และการเรียน
แบบออนไลน์ (Online) เพื่ อ ให้นัก ศึก ษาสามารถเข้า ถึ ง และประบตัว กับ การเรีย นในสถานการณ์ปั จ จุบัน ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริมวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3; (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้
บทเรียน e-Learning กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70; และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning
ประชากรเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง จํานวน 40 คน เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่: (1) บทเรียน
e-Learning; (2) แผนการจัดการเรียนรู;้ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้บทเรียน e-Learning ผลการวิจยั พบว่า: (1) การพัฒนาบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสือ่ เสริม เรื่อง อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว มีคณ
ุ ภาพด้านเนือ้ หา อยู่ในระดับดีมาก และด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับดี; (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริมสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70; และ (3) ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอ่ บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสือ่ เสริม อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คําสําคัญ: บทเรียน e-Learning, อสมการ, อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
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
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ตอ่ การดําเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขนึ ้ และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 1)
จากปั ญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ประเทศไทยได้มีการบังคับใช้ พ.ร.ก.
ฉุก เฉิ น ให้มี ก ารปิ ด ห้า งสรรพสิ น ค้า สถานบัน เทิ ง ร้า นอาหาร รวมไปถึ ง สถานศึ ก ษา ซึ่ ง ผลกระทบดัง กล่า วทํา ให้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาํ หนดและมอบหมายนโยบายในการปฏิบตั ิงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา หนึ่งในนโยบาย
เร่งด่วน คือ ความปลอดภัยของผูเ้ รียนในช่วงที่มีการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยให้มีรูปแบบ
วิธีการ หรือกระบวนการที่จะช่วยในการพัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ (ปั ญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ , 2564) และจากการ
สัมภาษณ์ครู ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์อย่างไม่เป็ นทางการและผลจากการสอบเก็บคะแนนรายหน่วยของนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง หน่วยที่ 1 เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในปี การศึกษาที่ผา่ นมา พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ มีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ตัง้ ไว้คือ ร้อยละ 50 ซึ่งจําเป็ นต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
สําหรับการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้บทเรียน e-Learning เป็ นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เนื่องจากการเรียนการสอนด้วย
e-Learning เป็ นบทเรียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเนือ้ หาในรู ปแบบการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่
สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลา และมีการนําเสนอข้อมูลที่หลากหลาย บทเรียน e-Learning จึงเป็ นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ เพราะการจัดการเรียนรู ใ้ น
รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ที่ เ ป็ น วิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ ความคิ ด ทัก ษะ และมี ค วามเป็ น นามธรรมสูง การจัด การเรีย นการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียน e-Learning เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รียนจะต้องพยายามทําความเข้าใจ
บทเรียนด้วยจนเอง ทําให้ผเู้ รียนมีการใช้ความคิดของตนเองมากขึน้ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ซาํ้ ๆ ไม่เข้าตรงไหนก็สามารถ
ฟั งซํา้ ดูซาํ้ และอ่านซํา้ ได้จนกว่าจะเข้าใจ นอกจากนีผ้ เู้ รียนยังสามารถเรียนรู ไ้ ด้เมื่อมีความพร้อม สอดคล้องกับ ช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู เ้ พิ่มเติมหรือศึกษาซํา้ ๆ ได้ดว้ ยตนเอง ตามความพร้อมและศักยภาพของแต่ละบุคคล บทเรียน eLearning ทํา ให้ผู้เ รี ย นสามารถควบคุม การเรี ย นของตนเองได้ โดยสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มูล ใดก่ อ นหลัง ก็ ไ ด้ ตามพื น้
ฐานความรู ้ ความถนัด และเป็ นการเรียนรู ท้ ี่ผเู้ รียนแต่ละคน จะได้รบั เนือ้ หาของบทเรียนเหมือนเดิมทุกครัง้ (สันธนีย ์ นิ
ยาโส, นิตยา สําเร็จผล และปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงพัฒนาบทเรียน e-Learning มาใช้เป็ นสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอนแบบปกติ
โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริม เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุ ง ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังใช้บทเรียน e-Learning เป็ นสื่อเสริม สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 หรือไม่ อย่างไร ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ น อย่างไร และเพื่ อ เป็ น แนวทางในการพัฒนากระบวนการการจัดการเรีย นรู ค้ ณิ ตศาสตร์ ให้มี
ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
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การตรวจสอบเอกสาร
การเรียนรู บ้ นเครือข่าย e-Learning เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ผเู้ รียนสามารถใช้เรียนรู เ้ พิ่มเติมหรือศึกษาซํา้ ๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง ตามความพร้อมและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี, 2552) ผูว้ ิจัยเลือกใช้ บทเรียน eLearning เป็ นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู ้ (Khan, 1997) โดยสร้างบทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามขัน้ ตอน ADDIE Model มี 5 ขัน้ ตอน คือ: (1) วิเคราะห์ (Analyze) ขัน้ ตอนการ
วิเคราะห์เพื่อการออกแบบการสอน และเพื่อการผลิตบทเรียน e-Learning; (2) ออกแบบ (Design) ขัน้ ออกแบบเป็ น
ขัน้ ตอนประสานระหว่าง ขัน้ วิเคราะห์ โดยการแปลงความคิดและนําเสนอ การเขียน storyboard; (3) พัฒนา (Develop)
ขัน้ พัฒนาเป็ นขัน้ ตอนของการสร้างบทเรียนตามผลการออกแบบในขัน้ ที่สอง ขัน้ ตอนนี ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ตอ้ งออกแบบบทเรียน
e-Learning ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต; (4) นําไปใช้ (Implement) ในการพัฒนาบทเรียน e-Learning นัน้ ผูส้ ร้างบทเรียนต้อง
รวบรวมข้อคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือปั ญหาต่างๆที่เกิดขึน้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา; และ (5) ประเมิน (Evaluation)
การประเมินนัน้ เป็ นขัน้ ตอนที่มีอยู่ในทุก ๆ ขัน้ ที่ปฏิบตั ิงานเพื่อให้พบกับข้อบกพร่องต่าง ๆ และนําไปปรับปรุ ง พัฒนา
(Steven, 2008)
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุ ง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
จํานวนนักเรียนทัง้ หมด 40 คน
เครือ่ งมือวิจยั
1. บทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผูว้ ิจัยได้ใช้
ขัน้ ตอน ADDIE Model ตามแนวคิดของ Steven J. McGriff (2008) โดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนือ้ หา
จํานวน 3 ท่าน ด้านเทคโนโลยีจาํ นวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเส้น ตัว
แปรเดียว และปรับแก้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้บทเรียน e-Learning ที่มีคุณภาพไปใช้กับประชากรได้
คุณภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.88) และด้านเทคโนโลยีอยู่
ในระดับดี x̅ = 4.18)
2. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จํานวน 11
แผนการจัด การเรีย นรู ้ โดยผ่า นการพิ จารณาจากผู้เชี่ ยวชาญ ดูค วามเหมาะสมของแผนการจัด การเรียนรู เ้ กี่ ยวกับ
จุดประสงค์ เนือ้ หา กิจกรรม การวัดและการประเมินผล และปรับแก้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนการ
จัดการเรียนรูท้ ี่มีคณ
ุ ภาพสามารถนําไปใช้กบั ประชากรได้
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาและความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ได้ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.67–1 หาความยากง่าย
และอํานาจจําแนก โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผา่ นการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ (try-out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 1 ห้องเรียน แล้วนําผลมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้อสอบเป็ นรายข้อ โดย
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หาความยากง่าย (p) อํานาจจําแนก (r) โดยแบ่งกลุม่ สูง กลุม่ ตํ่า ร้อยละ 25 คัดเลือกข้อสอบที่มีคา่ ความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.62– 0.78 และอํานาจการจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20–0.80 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.81
4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ลักษณะของแบบประเมินเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ของลิเคิรท์ ประกอบด้วยข้อคําถาม 7 ด้าน จํานวน 21 ข้อ โดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อ
ดูความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวชีว้ ดั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดํา เนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ต ามแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยมี บ ทเรี ย น e-Learning ที่ ใ ช้เ ป็ น สื่ อ เสริ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่สร้างขึน้ มาใช้เป็ นสื่อเสริมควบคู่ไปกับการสอน จํานวน 11 แผนการ
จัดการเรียนรูก้ บั นักเรียนกลุม่ ประชากร
2. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู ้ โดยให้นักเรียนกลุ่มประชากรทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู ท้ ี่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ การใช้บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสือ่ เสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว โดยให้นักเรียนกลุ่มประชากรทําแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากทําแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การศึกษาคุณภาพของบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของบทเรียนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนือ้ หา จํานวน 3 ท่าน และ
ด้านเทคโนโลยี จํานวน 3 ท่าน โดยใช้ ค่าเฉลีย่ (Mean)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 โดย เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์โดยใช้ ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean)
3. การศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้บ ทเรี ย น e-Learning ที่ ใ ช้เ ป็ นสื่ อ เสริ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้รอ้ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์หลังใช้บทเรียน e-Learning เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง พบว่า
1. ผลการพัฒนาบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสือ่ เสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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
SD
Quality level
(full score 5)
1. The content is consistent with the learning
5
0.00
Very good
outcomes.
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
4.75
0.43
Very good
medium.
Average total
4.88
0.22
Very good
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญของบทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ด้านเนือ้ หา) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดีมาก ( x̅ = 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
SD
Quality level
(full score 5)
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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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมิน คุณภาพบทเรียน e-Learning ที่ ใช้เ ป็ น สื่อเสริม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพ
ดี ( 𝑥𝑥̅ = 4.18, SD = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอยูใ่ นแต่ละด้าน คือ ด้านการจัด
วางรู ปแบบบทเรียน E-Learning (x̅ = 3.92, SD = 0.64) ด้านตัวอักษร (x̅ = 4.33, SD = 0.67) ด้านวีดิทัศน์ x̅ = 4.33,
SD= 0.67) และด้านการนําทางและการเชื่อมโยง (x̅ = 4.22, SD= 0.41)
จากการพัฒ นาบทเรีย น e-Learning ที่ ใ ช้เ ป็ น สื่อ เสริม เรื่อ ง อสมการเชิ ง เส้น ตัว แปรเดี ย ว ของนัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ หา อยูใ่ นระดับดีมาก และด้านเทคโนโลยี อยูใ่ น
ระดับดี เป็ นผลมาจากการนําข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งในประเด็น: (1) ขนาดและรู ปแบบตัวอักษร; (2)
ความเหมาะสมในการนําเสนอในแต่ละส่วนของบทเรียน; (3) การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู ผสู้ อนและนักเรียน ส่งผลให้
บทเรียน e-Learning มีความสอดคล้องทัง้ ในด้านเนือ้ หาและด้านเทคโนโลยี กระบวนการในการสร้างบทเรียน e-Learning
มีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผนที่ดี ตามแนวคิด ADDIE Model มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้ (Steven, 2008) 1) การ
วิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development); และ(4) การนําไปใช้ (Implementation)
5) การประเมินผล (Evaluation) และสอดคล้องกับพิจิตรา ธงพานิช (2562) ได้อธิบายและสรุ ปรู ปแบบของ ADDIE ดังนี ้
ADDIE เป็ นรู ปแบบการสอนที่ออกแบบขึน้ มา เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลัก
ของวิธีการระบบ (System Approach) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถนําไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ได้เป็ นอย่างดี
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริมวิชาคณิตศาสตร์
เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ดังตารางที่ 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
Average
μ
percentage
Post test
40
20
15.23
76.13
จากตารางที่ 3 พบว่ า นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นโยธิ น บํา รุ ง มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ หลังใช้บทเรียน e-Learning เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.23 คิดเป็ นร้อยละ
76.13
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสือ่ เสริม เรือ่ ง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.23 คิดเป็ นร้อยละ 76.13 ซึ่งเป็ นผลมาจากบทเรียน e-Learning เป็ นบทเรียนที่สามารถเข้ามาเป็ นสื่อ
เสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
โดยผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เข้าถึงเนือ้ หาได้ง่ายและสะดวก สามารถทบทวนเนือ้ หาได้ตลอดเวลา ซึง่ สอดคล้อง
กับ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช (2564) ได้กล่าวว่า จากลักษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการ
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สอน มีความยืดหยุ่น ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงเนือ้ หาบทเรียนตามความต้องการได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จาํ กัดเวลา
และสถานที่ สามารถกํากับการเรียนด้วยตนเองตามอัตราความเร็วช้า หรือความก้าวหน้า ความสนใจของตนเอง ผล
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรนุช เหมพันธ์ (2563) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง
ความรู เ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการโฆษณา สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนหลังเรียนด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ณัฐฐิ นนั ท์ กังแฮม, กุสมุ า ใจสบาย และกรวรรณ สืบสม (2555). ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรือ่ ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด พบว่า คะแนนสอบของนักเรียนที่เรียนรู ด้ ว้ ยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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
Satisfaction level
σ
(full score 5)
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
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยภาพรวมทัง้ 7 ด้าน อยู่ในระดับ มากที่สดุ (µ = 4.59, σ = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน คือ ด้านส่วนนําของบทเรียน อยู่ในระดับ มากที่สดุ (µ = 4.58, σ =
0.04) ด้านเนือ้ หาบทเรียน อยู่ในระดับ มากที่สดุ (µ = 4.65, σ = 0.12) ด้านการใช้ภาษา อยู่ในระดับ มากที่สดุ (µ =
4.55, σ = 0.04) ด้านการออกแบบการเรียนการสอน อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ (µ = 4.59, σ = 0.09) ด้านส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดีย อยู่ในระดับ มากที่สดุ (µ = 4.70, σ = 0.08) ด้านการออกแบบปฏิสมั พันธ์ อยู่ในระดับ มากที่สดุ (µ = 4.59,
σ = 0.11) และด้านการให้ผลป้อนกลับ อยูใ่ นระดับ มาก (µ = 4.40, σ = 0.06)
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อบทเรียน e-Learning ที่ใช้เป็ นสื่อเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในด้านเนือ้ หาบทเรียน พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มี
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ต่อ บทเรียน e-Learning อยู่ใ นระดับ ดีมาก โดยเฉพาะในส่วนนําของบทเรียน เนื อ้ หาของบทเรียน การใช้ภ าษา การ
ออกแบบการเรียนการสอน ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย และการออกแบบปฏิสมั พันธ์ มีระดับความความพึงพอใจของ
นักเรียน อยู่ในระดับ มากที่สดุ เป็ นผลมาจากการที่ผวู้ ิจยั ได้พฒ
ั นาบทเรียน e-Learning โดยอาศัยหลักการออกแบบที่ให้
บทเรียนมีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการนําเสนอข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น เสียง
รู ปภาพ ข้อความ วิดีทศั น์ และนักเรียนสามารถเข้าถึงเนือ้ หาได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ทําให้นกั เรียนเกิดทักษะ มีความเข้า
ในเนือ้ หานัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิไลพร โชติประเสริฐ, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และลาวัณย์ ดุลยชาติ (2558) ได้ทาํ วิจัย
เกี่ยวกับ การพัฒนาบทเรียนบทเรียน e-learning เรื่อง หลักการเบือ้ งต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สําหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.19
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียน e-Learning เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ไม่ใช่เพียงแค่สอนลักษณะเดิม ๆ นําเอกสารการสอนมาแปลง
ใหม่อยู่ในรู ปดิจิตอลและนําไปวางไว้บนเว็บไซต์ แต่ยงั ครอบคลุมถึงกระบวนการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เกิดการยืดหยุน่ ทางการเรียนรู ้ สนับสนุนการเรียนรูใ้ นลักษณะที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและการเรียนรู ้
ในลักษณะตลอดชีวิตสามารถนํามาใช้ในลักษณะผสมผสานกับการเรียนการสอนในชัน้ เรียนปกติได้ อีกทัง้ ยังสามารถ
เกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ทกุ เวลาสามารถเข้าถึงได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ตอ้ งเดินทางไกลและมีความเสมอภาคทางการศึกษา ทุกคน
ได้รบั ความรูเ้ หมือนกันสามารถทบทวนศึกษาซํา้ ได้ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. ครูผสู้ อนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ควรนําบทเรียน e-Learning เรือ่ ง อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ไปใช้เป็ นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู แ้ บบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา(Covid-19)
เนื่องจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้บทเรียน e-Learning วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 76.13 กล่าวคือ นักเรียนสามารถใช้บทเรียน e-Learning เพื่อในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเองได้ทกุ เวลา อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาบทเรียน e-Learning ผูว้ ิจยั ต้องมีความรู ใ้ นด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์และ
การจัดเนือ้ หา ซึง่ จะสามารถช่วยให้พฒ
ั นาบทเรียนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้
3.ควรนําบทเรียน e-Learning ไปใช้กบั เนือ้ หาคณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น ความคล้าย สถิติ เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณครูกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ผูบ้ ริหาร และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ที่
ให้คาํ ปรึกษาชีแ้ นะและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็ นอย่างดี และขอขอบคุณหลักสูตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ให้โอกาส ช่วยเหลือ
สนับสนุน และส่งเสริมให้การดําเนินการทําวิจยั ครัง้ นีป้ ระสบความสําเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID–19) ของผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400 คน เครือ่ งมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการดําเนินธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามลําดับ
ส่วนการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
การใส่ใจบรรจุภณ
ั ฑ์มากยิ่งขึน้ โดยเน้นความสะอาด ปลอดภัย/รองรับการจัดส่งรูปแบบต่าง ๆ การปรับกระบวนการบริการ
ลูกค้าให้สนั้ ลง เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจเป็ นแบบออนไลน์หรือมีการ
บริการเดลิเวอรี่ การปรับปรุงรายการสินค้าและปรับลดราคาสินค้า เป็ นต้น
คําสําคัญ: การปรับตัว, ผลกระทบ, ไวรัสโคโรนา 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) เป็ นโรคอุบตั ิใหม่ที่เริ่มระบาดทั่วโลกในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2562 โดยได้รบั รายงาน
ครัง้ แรก ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ต่อ มาองค์ก ารอนามัย โลกได้ป ระกาศชื่ อ โรคนี อ้ ย่า งเป็ น ทางการเมื่ อ วัน ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “Coronavirus Disease 2019” ต่อมาพบการระบาดเป็ นวงกว้างมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว สําหรับประเทศไทยตรวจพบผูป้ ่ วยมีอตั ราการติดเชือ้ เพิ่มมากขึน้ ถึง 3,716 คนหรืออัตราการเพิ่มขึน้
ของผูต้ ิดเชือ้ 10–15คน/วัน ทัง้ นี ้ รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อเป็ นการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยกําหนดแนวทางการป้องกันโรคด้วยการงดการเดิน ทางไปที่ชุมชน การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบตั ิตามคําแนะนําเกี่ยวกับอนามัย
ทางเดินหายใจ (กรมควบคุมโรค, 2563)
ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ได้สง่ ผลกระทบเป็ นวงกว้างหลายด้าน
ในประเทศไทย เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการจ้างงาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เป็ นต้น โดยนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินชีวิตของผูค้ นในประเทศเป็ นอย่างมากแล้ว ยังทําให้ธุรกิจได้รบั ผลกระทบไปด้วยไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โรงแรม ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึง่ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินว่าธุรกิจที่จะถูกกระทบหนักสุดเชิงมูลค่า คือ ธุรกิจ
ร้านขายปลีกเสือ้ ผ้า รายได้ลดลงกว่า 5 พันล้านบาท ลําดับที่ 2 คือร้านค้าเบ็ดเตล็ด รายได้ลดลง 4.7 พันล้านบาท สาเหตุ
ที่ธุรกิจร้านค้าปลีกเสือ้ ผ้า ร้านค้าเบ็ดเตล็ดได้รบั ผลกระทบมากลําดับต้นๆ เนื่องจากมีผูป้ ระกอบจํานวนการมากและ
กระจายอยูท่ ่วั ประเทศ ส่วนลําดับที่ 3 และ 4 เป็ นธุรกิจในภาคบริการที่ได้รบั ผลต่อเนื่องมาตัง้ แต่การระบาดครัง้ แรก ได้แก่
ธุรกิจโรงแรม/ที่พกั และธุรกิจร้านอาหาร ซึง่ รายได้ลดลง 3.8 และ 2.7 พันล้านบาท ตามลําดับ นอกจากธุรกิจสีล่ าํ ดับแรกที่
กล่าวมาแล้ว ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดและการปรับลดพฤติกรรมการจับจ่ายนอกบ้านของประชาชนยังคงส่งผล
กับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจขายอาหารสด/แผงลอย รองลงมาคือ ธุรกิจขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจร้านนวด/สปา และร้านขาย
ปลีกเครือ่ งใช้ไฟฟ้า บริษัททัวร์ สถานบันเทิงและกีฬา ตามลําดับ (ธนาคารทหารไทย, 2564) จะเห็นได้วา่ จากสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ ส่งผลให้ผปุ้ ระกอบการจํานวนมากดําเนินธุรกิจได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รายได้ลดลงและบางแห่งต้องหยุดกิจการ
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการบางส่วนมีการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจ เช่น การปรับรู ปแบบการดําเนินธุรกิจโดยใช้ระบบ
ออนไลน์มากขึน้ และมีบริการเดลิเวอรี่ เป็ นต้น เพื่อลดความเสีย่ งในการแพร่ระบาดของเชือ้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ธุรกิจของตนเองอยู่
รอดได้ใ นสถานการณ์ที่ เ กิ ด ขึน้ ถึ ง แม้ว่า รัฐ บาลจะมี ม าตรการเยี ย วยาผู้ข าดรายได้ใ นหลายรู ป แบบแล้ว ก็ ต าม แต่
สถานการณ์การระบาดก็ยงั ไม่มีทีทา่ ว่าจะหมดไป ส่งผลให้คนเกิดความเครียดและปั ญหาทางสุขภาพจิตตามมา จะเห็นได้
ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายด้าน ซึง่ ก็มีที่มาจากโควิด 19 เป็ นสําคัญ
ผูป้ ระกอบการค้าขาย หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบอาชีพค้าขาย โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่าง ๆ
เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่งอาศัยอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจากการสํารวจ
สถานการณ์โควิด19 ส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทําให้ภาวะเศรษฐกิจการค้าซบเซา
เป็ นอย่างมาก จากรายการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เดือนมิถนุ ายน ปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 1.0 (สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา. 2564) นอกจากนีจ้ ากการสํารวจธุรกิจร้านค้าในย่านธุรกิจการค้าสําคัญกลางเมือง
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยเฉพาะย่านดาวน์ทาวน์ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า มีธุรกิจร้านค้าหลายรายมี
การปิ ด กิ จการ และปิ ด ป้า ยทั้งขายและให้เช่ าจํานวนมาก เนื่ อ งจากธุร กิ จเหล่านี พ้ ึ่งพารายได้จ ากนักท่อ งเที่ยวจาก
ต่างประเทศ 80-90% เมื่อผูป้ ระกอบการบางรายไม่มีรายได้เข้ามาเลย แต่ยงั ต้องแบกรับภาระค่าเช่าอาคารสํานักงานหรือ
ร้านค้า ขณะที่ผปู้ ระกอบการอาคารหรือตึกบางรายที่เคยเก็บค่าเช่าประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน ได้ยอมพักค่า
เช่าให้ถึง 4 เดือน แต่เมื่อไม่มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเจ้าของร้านต่างทยอยเลิกกิจการไปจํานวนหนึ่ง ทัง้ ร้านเสือ้ ผ้า
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ร้านอาหาร ทัวร์ นวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า บาร์เบอร์ ร้านเสริมสวย รวมถึงบูทจําหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าก็ทยอยย้าย
ออกไปด้วยเช่นกัน (ประชาชาติธุรกิจ. 2564) ดังนัน้ ผูป้ ระกอบจึงต้องเรียนรู แ้ ละปรับตัวในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสามารถ
ดําเนินธุรกิจให้อยูร่ อดได้ในสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึน้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาผลกระทบและการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID–19) ของผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาการ
ปรับตัวของผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอเมื อง จังหวัดสงขลา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดย
ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการเตรียมความพร้อมและการรับมือต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเป็ น
แนวทางในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการค้าขายให้สามารถดําเนินธุรกิจให้อยูร่ อดต่อไปได้
การตรวจเอกสาร
แนวคิดการปรับตัวในสถานการณ์โควิด 19
ในสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึน้ หากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือส่วนบุคคล ทัง้ ในทุกส่วนงานล้วน
ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของหน่วยงาน จากการศึกษาพบว่ามีแนวทางจากองค์กรภาคธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้เร็ว
ได้นาํ เสนอแนวทาง 4 ประการที่จะต้องพัฒนาให้ดีขนึ ้ ในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย (กรมสุขภาพจิต, 2563)
1. การเร่งปรับตัวช่องทาง Offline to Online ในธุรกิจที่มีช่องทางขายออฟไลน์ตอ้ งมองช่องทางออนไลน์เข้ามา
เพิ่มเติม เพราะท้ายทีส่ ดุ หลังจบโควิด 19 การสั่งซือ้ สินค้าออนไลน์จะกลายเป็ นพฤติกรรมติดตัวผูบ้ ริโภค ส่วนด้านสุขภาพ
นอกจากการติดต่อสือ่ สารให้ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์แล้ว การบริการสุขภาพผ่านช่องทางดังกล่าวน่าจะได้รบั ความสนใจต่อ
ผูค้ นในสังคมมากยิ่งขึน้
2. การขยายพืน้ ที่เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริโภคในด้านเศรษฐกิจที่เห็นชัดตอนนีใ้ นช่วงวิกฤติที่ผ่านมาคือ ผูใ้ ห้บริการ food
aggregator (โดยในยุคปั จจุบนั ธุรกิจที่เรียกว่า food aggregators ทําหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างร้านอาหารกับผูบ้ ริโภค
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ Grab, Gojek, LINE MAN, Food Panda เป็ นต้น) เพราะเป็ น
โอกาสเพิ่มจํานวนผูใ้ ช้บริการจากพฤติกรรมสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เป็ น New Normal และจากนีไ้ ปคงจะเห็นบริการด้านสุขภาพ
มีเดลิเวอรีม่ ากขึน้ เช่นเดียวกัน
3. พัฒนาโลจิสติกส์ จากการเรียนรู ใ้ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในสถานการณ์โควิด 19 หากโลจิสติกส์ส่งช้า จะเป็ น
ปั ญหาต่อการเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่
4. ขยายแพลตฟอร์ม Social Media ของแต่ละธุรกิจให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคให้มากที่สดุ เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้ใช้งานได้สะดวก เป็ นสิง่ ที่ผผู้ ลิตและค้าปลีกต้องใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้มากที่สดุ
แนวคิดเกีย่ วกับผลกระทบของโควิด 19
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ยงั มีการระบาดอยูต่ อ่ เนื่องและมีแนวโน้มว่าจะยังไม่หมดสิน้ โดยจาก
การศึกษา พบว่า สถานการณ์ดงั กล่าวได้สง่ ผลกระทบในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ผลกระทบด้านการดาํ เนินธุรกิจ
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีแนวโน้มดีขึน้ แต่
กลับมาแพร่ระบาดอีกครัง้ ในช่วงเมษายน 2564 โดยการแพร่ระบาดในครัง้ นี ้ มีความรุ นแรงเพิ่มมากขึน้ เรื่อย ๆ ทําให้มี
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อัตราผูป้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสและการเสียชีวิตเพิ่มขึน้ เป็ นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
จํานวนมาก โดยกลุม่ ธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบอันดับแรกและหนักที่สดุ ก็คือ ธุรกิจการท่องเที่ยว เพราะที่ผ่านมารายได้สว่ น
ใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมื่อนักท่องเที่ยวหายไป ยังส่งผลกระทบกันค่อนข้างหนักและส่งผลลามไปในภาค
ส่วนอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ยิ่งมีการประกาศปิ ดประเทศจึงส่งผลกระทบให้ทกุ กลุม่ ธุรกิจก็ได้รบั ผลกระทบกันถ้วน
หน้า โดยจากการศึกษาผลกระทบของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีตอ่ ธุรกิจ SMEs ในช่วงระหว่างวันที่ 7–15 มิถนุ ายน
2564 พบว่า ผูป้ ระกอบการทัง้ SMEs และวิสาหกิ จชุมชน สามารถดําเนินกิ จกรรมได้เพียงบางส่วน คิดเป็ น 60.23%
สามารถดําเนินกิจการปกติ คิดเป็ น 22.75% ปิ ดกิจการชั่วคราวเนื่องจากคําสั่งของทางภาครัฐ 15.11% และปิ ดกิจการ
ถาวร 1.91% ส่วนระดับผลกระทบของผูป้ ระกอบการในภาพรวม พบว่า ผูป้ ระกอบการได้รบั ผลกระทบปานกลาง โดยมี
ผลกระทบในด้านรายได้ ด้านการจ้างงาน ด้านการปรับตัวของธุรกิจ ด้านสภาพคล่องทางการเงิน/เงินทุนหมุนเวียน และ
ด้านมาตรการล็อกดาวน์จากทางภาครัฐ ส่วนด้านวิธีการปรับตัว พบว่า ผูป้ ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนต้อง
ปรับตัวในด้านลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจมากที่สดุ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในด้านอุปโภคหรือสั่งให้พนักงาน Work From Home
รองลงมาคือการปรับวิธีการดําเนินธุรกิจ และการหารายได้เพิ่มเติม ทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถประคับประคองให้ธุรกิจสามารถ
อยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึน้ (ตวงพร สิงโต. 2564) จะเห็นได้วา่ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
ทําให้ธุรกิจขาดรายได้ ธุรกิจไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที และธุรกิจบางแห่งต้องปิ ดกิจการลงอย่างถาวรหากไม่
สามารถปรับตัวได้ อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการบางรายก็มีการเรียนรู แ้ ละพยายามปรับตัวในหลายรู ปแบบ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถดําเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึน้
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ
การระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อมวลมนุษยชาติโดยตรงในเรื่องสุขภาพ การระบาดครัง้ นีเ้ ป็ นมหาวิกฤติ ล่าสุด
(20 พ.ค. 2564) ยอดผูต้ ิดเชือ้ ในประเทศไทย พบเป็ นผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่รวม 2,636 และเสียชีวิต 25 ราย สรุ ปรวมผูป้ ่ วย
สะสมล่าสุดอยู่ที่ 119,540 ราย เสียชีวิตสะสม 703 คน (ประชาชาติธุรกิจ. 2564) ซึ่งมาตรการภาครัฐในการควบคุมการ
แพร่ระบาดรวมทัง้ การปรับตัวของผูค้ น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคม กิจกรรม
หลายอย่างในชีวิตประจําวันไม่สามารถกระทําได้ในช่วงการระบาด โดยเฉพาะที่ใกล้ชิดกันรวมกลุม่ กันจํานวนมาก เพราะ
มีความเป็ นห่วงเรือ่ งการแพร่กระจายของเชือ้ โควิด 19 มากที่สดุ แม้ลา่ สุดจะมีการผลิตวัคซีนและฉีดให้กบั ประชาชน แต่
เป็ นเพียงลดความรุนแรงของโรคเมื่อติดเชือ้ เท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้ปอ้ งกันการติดเชือ้ แต่อย่างใด โดยมาตรการการป้องกันตนเอง
ยังคงเป็ นเรื่องสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ยังคงเป็ น
เครือ่ งมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ดีอยูใ่ นระดับหนึง่ โดยนอกจากโรคโควิด 19 จะส่งผลต่อสุขภาพและอาจทําให้
เสียชีวิตได้แล้วนัน้ สถานการณ์โควิดที่เกิดขึน้ นําไปสูส่ ขุ ภาพจิตที่ย่าํ แย่ลง ความเครียด ความวิตกกังวลที่เพิ่มขึน้ จากความ
ไม่แน่นอนที่เกิดขึน้ จากสถานการณ์ดงั กล่าวอีกด้วย เช่น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจะได้รบั วัคซีน ความไม่แน่นอนใน
ภาวะเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนเรือ่ งงานและรายได้ เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจเป็ นอย่างมาก
3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การระบาดของวิกฤตโควิด 19 ระลอก 3 ทวีความรุ นแรงและยาวนานกว่าทุกครัง้ กดดันต่อภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของไทยอย่างต่อเนื่องนับแต่ปลายไตรมาส 2 ของปี 2564 เป็ นต้นมา และมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ ตามสถานการณ์การ
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ระบาดที่ยงั ควบคุมไม่ได้ ทําให้หลายสถาบันวิจยั ทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยมาเป็ นระยะ ล่าสุด แนวโน้มความ
เป็ นไปได้สงู ที่จะเห็นตัวเลขจีดีพีปีนเี ้ ป็ น “ลบ” (ผูจ้ ดั การออนไลน์. 2564) โดยศูนย์วิจยั กสิกรไทยได้ปรับลดประมาณการจีดี
พีไทยปี 2564 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวที่ 1.0% มาเป็ น -0.5% ซึ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะมีมากกว่าที่คาด โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่กาํ ลังเผชิญอยู่มีแนวโน้มรุ นแรงและลากยาวขึน้ กว่าที่เคย
ประเมินไว้ และคาดว่ารัฐบาลจะยังคงมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดไปไม่ต่าํ กว่า 2 เดือน (เริ่ม ก.ค.2564) ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ตามมา และแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
และลูกจ้างในธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการล็อกดาวน์ แต่คงไม่สามารถชดเชยผลกระทบได้ทงั้ หมด ทําให้
คาดว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ของไทยในไตรมาส 3 จะหดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่รอ้ ยละ -3.5 และ -4.9 ตามลําดับ สําหรับผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว คาดว่าจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยอาจน้อยกว่าที่คาด เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดย
การแพร่ระบาดของสายพันธุเ์ ดลตาส่งผลให้จาํ นวนผูต้ ิดเชือ้ กลับมาเพิ่มขึน้ ในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทย ส่งผล
ให้คาดการณ์วา่ จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยในปี นีอ้ าจลดลงอยูท่ ี่ราว 1.5 แสนคน แม้ว่าจะมีการเริม่ เปิ ด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติดว้ ยโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” และโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย.
2564) สอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า ผลกระทบ จากโควิด-19
ระบาดในระลอกที่ 3 ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลงอีกครัง้ โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนของ
ภาคเอกชนที่ลดลงร้อยลง 2.5 ถึงแม้ GDP ไตรมาสที่ 2/2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5 จากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่
1/2564 ก็ตาม และช่วงไตรมาส 3 สถานการณ์โควิด-19 มีความรุนแรงและกระจายไปในวงกว้างมากขึน้ ทําให้มีการบังคับ
ใช้มาตรการล็อคดาวน์ในพืน้ ที่สีแดงเข้ม จํานวน 29 จังหวัด ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าเศรษฐกิจรวมกว่าร้อยละ 77 ของ GDP ทัง้
ประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงได้รบั ผลกระทบและทรุดตัวลงไปด้วย (โศภิต นาสืบ. 2564)
4.ผลกระทบด้านสังคม
การระบาดของโควิด 19 ก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างกว้างขวางและรุนแรง โดยประชาชนบางส่วนมีความวิตก
กังวลว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตอย่างมาก โดยจากการศึกษาผลกระทบ
ด้า นสัง คมของสํานัก งานสถิ ติ แ ห่งชาติ ร่วมกับ สถาบัน วิจัย เพื่ อ การพัฒนาประเทศไทยและองค์การทุน เพื่ อ เด็ กแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ทาํ การสํารวจออนไลน์ พบว่า ผลกระทบมากสุดคือ ความไม่สะดวกในการ
เดินทาง ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางไปเรียนหรือไปทํางาน และความไม่สะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่ วย
ส่วนครัวเรือนซึ่งมีเด็กวัยเรียนอยู่ดว้ ยบางส่วนไม่พร้อมที่จะเรียนระบบออนไลน์ เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กหรือ
แท๊บเล็ต และผูป้ กครองไม่มีเวลาในการช่วยเหลือบุตรหลานในการเรียนออนไลน์ นอกจากนีย้ งั พบว่ากลุ่มเปราะบางก็
ได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่ากลุม่ อื่นตัง้ แต่การระบาดระลอกแรก โดยส่วนหนึ่งเป็ นเพราะผูห้ ารายได้
หลักในครอบครัวกลุม่ เปราะบางมักทํางานนอกระบบ ขาดความมั่นคงของการทํางานและรายได้เป็ นปกติอยู่แล้วก่อนเกิด
การระบาด จึงมักเป็ นกลุม่ แรก ๆ ที่ถกู กระทบแรงในแง่การสูญเสียรายได้ ส่วนด้านสังคมก็ถกู กระทบแรงกว่ากลุม่ อื่น เช่น
เด็ ก ในครอบครัว ยากจนมี ค วามสามารถในการเรีย นรู อ้ อนไลน์น ้อ ยกว่า เด็ ก ฐานะดี ผู้ป กครองก็ มี ค วามพร้อ มและ
ความสามารถในการเรียนร่วมกับลูกน้อยกว่า คนแก่ที่มีโรคประจําตัวในครอบครัวเปราะบางก็เข้าถึงบริการทางการแพทย์
ลดลงมากกว่า เป็ นต้น นอกจากนีพ้ บว่ามีคนว่างงานเกิน 6 ล้านคน ขยายตัวในวงกว้างไปทุกสถานะอาชีพทุกขนาดกิจการ
และกระทบผูม้ ีรายได้นอ้ ยมากกว่า คนจํานวนมากไม่สามารถปรับตัวได้และก่อให้เกิดความวิตกกังวลระดับรุ นแรง และมี
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ผลกระทบด้านสังคมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย (สมชัย จิตสุชน. 2563) จะเห็นได้ว่าสําหรับผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบรุ นแรงมาก
ที่สดุ ในการระบาดของโรคโควิด 19 คือ กลุม่ ประชาชนที่มีรายได้นอ้ ย รวมถึงกลุม่ เปราะบางอื่น ได้แก่ เด็ก ผูส้ งู อายุ คน
พิการ และคนเจ็บป่ วย ซึ่งเป็ นผลมาจากการสูญเสียรายได้ ทัง้ จากการถูกเลิกจ้าง งานน้อยลง และกลายเป็ นผลกระทบ
ลูกโซ่ไปถึงการลดลงของคุณภาพชีวิต การไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง หรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้ ซึ่งเป็ นการสะท้อนถึงผลความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม ปั ญหาความยากจน ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว
และการที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันหรือสวัสดิการใด ๆ มารองรับแก่กลุม่ เปราะบางเหล่านี ้ นอกจากนีโ้ ครงการวิจยั คน
จนเมื อ งที่ เ ปลี่ย นไปในสัง คมเมื อ งที่ ก ํา ลัง เปลี่ย นแปลง ภายใต้ก ารสนับ สนุน ของสํา นัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทาํ การศึกษาใน เดือนเมษายน 2563 พบว่า ผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบอย่างรุ นแรง
จากนโยบายและมาตรการของรัฐคือ กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน อิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนจนเมือง ซึ่งต้องตกงานแต่
ไม่ได้รบั การช่วยเหลือหรือเยียวยาจากทางภาครัฐอย่างทันท่วงที และผูป้ ระกอบการรายย่อยเป็ นอีกส่วนที่ได้รบั ผลกระทบ
อย่างรุ นแรงด้วยเช่นกัน (อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์. 2563) จะเห็นได้ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบด้านสังคม
ต่อบุคคลหลายกลุม่ โดยเฉพาะในกลุม่ เปราะบาง ซึง่ ก็สง่ ผลให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย
แนวคิดเกีย่ วกับผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะ
ได้รบั ประโยชน์ หรือได้รบั ค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ (พจนานุกรมไทย.
2564)
ธุรกิจค้าขาย คือ ธุรกิจที่ทาํ การค้าขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้และกําไร
โดยธุรกิจค้าขายสามารถเริ่มต้นได้ง่าย และโตได้เรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ยงั สามารถหาลูกค้าได้ แต่ขอ้ เสียก็คือธุรกิจค้าขาย
ส่วนมากมีคแู่ ข่งเยอะ และอาจมีคา่ ใช้จ่ายเบือ้ งต้นสูง หลักการค้าขายโดยเบือ้ งต้นก็คอื หลักการเดียวกันกับการแลกเปลีย่ น
เช่น การแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการของเจ้าของธุรกิจกับค่าเงินตราของลูกค้า (ไทยวินเนอร์. 2563)
แนวคิดของการเป็ นผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความสาํ เร็จ
แนวคิดที่ดีมาจากทัศนคติที่ดีและความมานะพยายามที่จะสูเ้ พื่อความสําเร็จของธุรกิจ เจ้าของกิจการที่ประสบ
ความสําเร็จย่อมมีความมั่นใจในตัวเอง มีความรูค้ วามสามารถ โดยแนวคิดที่จะทําให้ผปู้ ระกอบการประสบความสําเร็จได้
มีดังนี:้ (1) ผูป้ ระกอบการต้องสนุกไปกับงาน; (2) ผูป้ ระกอบการต้องหานวัตกรรมใหม่เสมอ; (3) มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง; (4) ผูป้ ระกอบการต้องกล้าเปลี่ยนแปลง; (5) ผูป้ ระกอบการต้องไม่กลัวการแข่งขัน; (6) มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
ของตนเองอย่างชัดเจน; (7) มีแผนงานที่เป็ นระบบ; (8) มีความสามารถบริหารการเงิน; (9) มีความสามารถทางการตลาด;
(10) มีทักษะประสานงาน; (11) มีการจัดการองค์กรที่เหมาะสม; (12) มีคิดอย่างสร้างสรรค์; (13) มีความมุ่งมั่นที่จะ
ประสบความสําเร็จ; (14) ผูป้ ระกอบการต้องมีจรรยาบรรณในการทํางาน; และ (15) ผูป้ ระกอบการต้องมีเป็ นผูน้ าํ ที่ดี
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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

Adaptation in the Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19)
Outbreak Situation of Merchants in
Mueang District, Songkhla
Province.

Figure 1 Research Conceptual Framework
วิธีดาํ เนินการวิจัย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการกลุม่ อาชีพค้าขาย ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจาก
ยังไม่มีหน่วยงานใดสํารวจจํานวนประชากรของกลุม่ ดังกล่าวที่แน่ชดั จึงทําให้ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึง
ใช้สตู รคํานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร (Infinite Population) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,2563, 46)
(ผูว้ ิจัยกําหนดสัดส่วนประชากรที่ตอ้ งการสุ่มอยู่ที่ 0.5 หรือ 50% ของประชากรทัง้ หมด ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลือ่ นที่ระดับ .05) ซึง่ จากการคํานวณได้กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 384 คน แต่เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั จึงขอปรับขนาดกลุม่ เป็ นจํานวน 400 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ทําการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนือ้ หา (Content Validity test) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC)
โดยส่ง ให้ผู้ท รงคุณ วุฒิ 3 ท่า นประเมิ น ให้ค ะแนน ซึ่ง พบว่า คาถามทุกข้อ มีค่า IOC อยู่ร ะหว่า ง 0.6-1.0 ซึ่ง แสดงว่า
แบบสอบถามชุดนีม้ ีความเที่ยงตรง และการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability test) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุ ง
แก้ไขไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยนําไปทดลอง (Try out) และตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
คอรนบาร์คแอลฟา (Cronbach Alpha Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ .89
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยเก็ บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วผูว้ ิจัยตรวจสอบความถูกต้องและนําไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นของผลกระทบและการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019(COVID–19) โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิจยั
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.0 และเป็ นเพศชาย จํานวน 164 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20–29 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 มีอายุระหว่าง 50–59 ปี
จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 มีอายุระหว่าง 40–49 ปี จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 และมีอายุระหว่าง 30–
39 ปี จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ20.8 มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไปจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ5.5 และมีอายุต่าํ กว่า 20 ปี
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ตามลําดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0
รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จํานวน106 คน คิดเป็ นร้อยละ26.5 มีรายได้ตอ่ เดือน 10,001–
20,000 บาท จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมามีรายได้ตอ่ เดือน 20,001–30,000 บาท จํานวน 94 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 23.5 ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิ จ จํานวน 2–5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.0 มีพนักงานในธุรกิ จ 2 คน
จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.3 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 303 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.8
และไม่เป็ นผูป้ ระกันตน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.8
ผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID–19) ของผูป้ ระกอบการค้าขาย ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านการดําเนินธุรกิจ
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
1. Economic Effects

x̅
4.08

SD

level

.73

high

2. Social Effects

3.98

.88

high

4.19

.61

high

4.14

.67

high

4.10

.72

high

3. Health Effects
4. Business Effects
total

comment level

จากตารางที่ 1 พบว่าผลกระทบของผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ น
ระดับมาก (x̅ = 4.07) โดยพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ (x̅ = 4.19) รองลงมา คือด้านการดําเนินธุรกิจ
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(x̅ = 4.14) ด้านเศรษฐกิจ (x̅ = 4.08) และด้านสังคม (x̅ = 3.98) ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน มี
รายละเอียดดังนี ้
1) ผลกระทบทางด้านสุขภาพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้รูจ้ กั สังเกตอาการที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ของโควิด19 (x̅ = 4.74) รองลงมาทําให้
การใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเอง และครอบครัวมากยิ่งขึน้ (x̅ = 4.72) ส่วนข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทําให้เกิดปั ญหาด้าน
สุขภาพจิต เช่น เกิดความเครียด ความวิตกกังวล เป็ นต้น (x̅ = 3.59) และทําให้เกิดปั ญหาสุขภาพกายที่ไม่ใช่การติดเชือ้ โค
วิด 19 (𝑥𝑥𝑥 = 3.17) เช่น เจ็บป่ วย ไข้ ปวดเมื่อยร่างกายเป็ นต้น ตามลําดับ
2) ผลกระทบทางด้านการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้ตอ้ งดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด (x̅ = 4.62) และทําให้
จํานวนลูกค้าของธุรกิจลดลง (x̅ = 4.41) ส่วนข้อที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบการทํางาน (x̅
= 4.02) ทําให้รูจ้ กั การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ (x̅ = 3.92) และทําให้มีทกั ษะใหม่ ๆ ในการทํางาน
เพิ่มขึน้ (x̅ = 3.75) ตามลําดับ
3) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้สถานภาพทางการเงินของธุรกิจไม่ม่นั คง (x̅ = 4.24) และทําให้รายได้ของ
กิจการลดลง (x̅ = 4.22) ส่วนข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทําให้รายจ่ายของธุรกิจเพิ่มขึน้ (x̅ = 4.11) ทําให้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพตามปกติได้ (x̅ = 3.92) และทําให้หนีส้ นิ ของธุรกิจเพิ่มมากขึน้ (x̅ = 3.89) ตามลําดับ
4) ผลกระทบทางด้านสังคม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่ง (x̅ = 4.54) และทําให้
เกิ ด ปั ญ หาทางสังคมมากขึน้ (x̅ = 4.40) ส่ว นข้อ ที่ อ ยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ส่ง ผลต่อ คุณ ภาพของการศึกษาทั้งระบบ
(x̅ = 4.12) ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงไป (x̅ = 3.52) และทําให้การร่วมกิ จกรรมทางสังคมทําได้นอ้ ยลง
(x̅ = 3.30)
การปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีการปรับตัวอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
การปรับตัวอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ได้แก่ มีการใส่ใจบรรจุภณ
ั ฑ์มากยิ่งขึน้ โดยเน้นความสะอาด ปลอดภัย/รองรับการจัดส่ง
รูปแบบต่าง ๆ ก่อนถึงมือลูกค้า (x̅ = 4.63) รองลงมาได้แก่การคํานึงถึงความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ผลิตอาหารหรือ
สินค้า (x̅ = 4.54) การปรับรู ปแบบการให้บ ริการตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing)
(x̅ = 4.41) การปรับลดกระบวนการสั่งสินค้าให้ง่ายและสะดวกมากขึน้ (x̅ = 4.39) และนายจ้างและลูกจ้างเอาใจใส่
กระตือรือร้นในการบริการมากขึน้ และใส่ใจกับสุขอนามัยในทุก ๆ ด้านเพื่อป้องกันการแพร่เชือ้ (x̅ = 4.39) ตามลําดับ
ส่วนข้อที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการปรับกระบวนการบริการลูกค้าให้สนั้ ลงเพื่อลดการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน (x̅ = 4.19) รองลงมาได้แก่มีการคงราคาเดิมและใช้วตั ถุดิบปริมาณ/คุณภาพเท่าเดิม (x̅ = 4.15) มีการ
เปลี่ย นแปลงรู ป แบบการทํางาน เช่ น จากการขายหน้า ร้า นเปลี่ยนเป็ น การขายออนไลน์ หรือ มี ก ารบริก ารเดลิเวอรี่
(Delivery) (x̅ = 3.73) มีการปรับมาใช้ระบบชําระเงินออนไลน์แทนการใช้เงินสด เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรหรือเหรียญ
(x̅ = 3.72) มี ก ารเพิ่ม ช่องทางการขายโดยสมัครเป็ น หุ้นส่วนกับกลุ่มธุร กิ จบริก ารจัด ส่ง อาหาร(Food Delivery) เช่น
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แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนด้า หรือไลน์แมน เป็ นต้น (กรณีจาํ หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) (x̅ = 3.57) มีการปรับปรุ งรายการสินค้า
เช่น การงดจําหน่ายสินค้าบางประเภทที่มีตน้ ทุนสูง เน้นจําหน่ายสินค้าประเภทยอดนิยม เป็ นต้น (x̅ = 3.49) และมีการ
ปรับลดราคาสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม(x̅ = 3.47) ตามลําดับ
ส่วนข้อที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการคงราคาเดิม แต่ปรับลดปริมาณสินค้าลงเนื่องจาก
ประหยัดต้นทุน (x̅ = 3.34) และมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น ไลน์หรือ
เฟสบุ๊คแฟนเพจ) อย่างสมํ่าเสมอ (x̅ = 3.11)
ส่วนข้อที่มีการปรับตัวอยูใ่ นระดับน้อย คือ การจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อดึงดูดลูกค้า (x̅ = 2.29)
การวิจารณ์ผลการวิจยั
จากการศึกษาผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่: (1) ด้านสุขภาพ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้
รูจ้ กั สังเกตอาการที่อาจเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ของโควิด19 และทําให้การใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึน้ ; (2)
ด้านการดําเนินธุรกิจ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้ตอ้ งดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลอย่าง
เคร่งครัด และทําให้จาํ นวนลูกค้าของธุรกิจลดลง; (3) ด้านเศรษฐกิจ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้สถานภาพ
ทางการเงินของธุรกิจไม่ม่นั คง และทําให้รายได้ของกิจการลดลง; (4) ด้านสังคม โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ทําให้
ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และทําให้เกิดปั ญหาทางสังคมมากขึน้ ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อผูป้ ระกอบการค้าขายในอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา ทัง้ ในด้าน
สุขภาพ ธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสังคม โดยผูป้ ระกอบการในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมื่อนักท่องเที่ยวที่เป็ นรายได้หลักของธุรกิจหายไป อีกทัง้ ความหวาดกลัวการติดเชือ้
ของประชาชนและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ จํานวนลูกค้าลดลง
รายได้ของธุรกิจลดลง ผูป้ ระกอบการบางรายไม่สามารถปรับตัวได้จึงต้องปิ ดกิจการลง ซึ่งผลกระทบต่อเนื่องต่อสุขภาพ
กายและจิ ตใจ ทําให้คนเกิ ดความเครียด ความวิตกกังวล เป็ นต้น นอกจากนีจ้ ากสถานการณ์ที่เกิดการระบาดอย่าง
ต่อเนื่องของโรคโควิด 19 และไม่มีแนวโน้มที่จะหมดสิน้ ยังส่งผลให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาในสังคมอีกมากมาย
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพตั รา รุง่ รัตน์ , ซูลฟี กอร์ มาโซ และยุทธนา กาเด็ม (2563) ที่ศกึ ษาเรือ่ งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการวิจัย
พบว่ า ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสัง คมจากสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคอุ บัติ ใ หม่ ไ วรัส โคโรนา 2019
(COVID–19) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพิชญา วงศ์วาสนา (2564) เรื่อง ปั จจัย
ผลกระทบทางลบจาก COVID–19 ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของพนักงานฝ่ ายการโดยสาร กรณี ศึกษา บริษัท
บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จํากัด (BFS) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยผลกระทบทางลบจาก COVID–19 ต่อคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรก ได้แก่: (1) ด้านสภาพเศรษฐกิจของพนักงาน เช่น ทําให้รายได้จากการทํางาน
ลดน้อยลง เป็ นต้น รองลงมา; (2) ด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ทําให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
การทํางานลดน้อยลง เป็ นต้น รองลงมา; (3) ด้านสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน เช่น ทําให้สภาพร่างกายและจิตใจได้รบั
ความกดดันในการทํางานเพิ่มขึน้ การทํางานมีความเสี่ยงในการติดโรคระบาดเพิ่มขึน้ เป็ นต้น; และ(4)ด้านสภาพสังคม
เช่ น ทํา ให้เ กิ ด สภาพแวดล้อ มในการทํา งานแบบตึง เครีย ดเพิ่ ม ขึน้ มี กิ จ กรรมทางสัน ทนาการในองค์ก รลดน้อ ยลง
ตามลําดับ
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ส่ว นการปรับ ตัวในสถานการณ์แพร่ร ะบาดของไวรัส โคโรนา 2019(COVID–19) ของผู้ป ระกอบการค้าขาย
ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมปรับตัวอยูใ่ นระดับมาก จากผลการวิจยั ผูป้ ระกอบการบางรายมีการปรับตัวใน
หลายรู ปแบบ เช่น การใส่ใจบรรจุภณ
ั ฑ์มากยิ่งขึน้ โดยเน้นความสะอาด ปลอดภัย/รองรับการจัดส่งรู ปแบบต่าง ๆ ก่อนถึง
มือลูกค้า การปรับรู ปแบบการให้บริการตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ การปรับลดกระบวนการสั่งสินค้าให้
ง่ายและสะดวกมากขึน้ การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดําเนินธุรกิจเป็ นแบบ
ออนไลน์มากขึน้ การปรับมาใช้ระบบชําระเงินออนไลน์แทนการใช้เงินสด การเพิ่มช่องทางการขายโดยสมัครเป็ นหุน้ ส่วน
กับกลุม่ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร เช่น แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนด้า หรือไลน์แมน เป็ นต้น น การปรับปรุ งรายการสินค้าและการ
ปรับลดราคาสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ธุรกิจอยูร่ อดได้ในสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งหากธุรกิจไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องปิ ด
กิจการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ ณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์ และโชติ บดีรฐั (2563) เรื่อง
"New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลังโควิด 19: การงาน การเรียน และธุรกิจ ผลการวิจยั พบว่า ใน
สถานการณ์โควิด 19 ธุรกิจต้องปรับตัวตามสถานการณ์ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจความงามและแฟชั่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
อุตสาหกรรม และธนาคาร จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทําการตลาดรู ปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นทําการตลาดออนไลน์มากขึน้
หลากหลายธุรกิจจําเป็ นต้องเปลีย่ นมาใช้แพลตฟอร์มของเดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ และลดงบประมาณการใช้จ่าย
เพื่อรักษาเงินสดเพิ่มขึน้ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหาร จะมุ่งเน้นการจัดจําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่มากขึน้
เพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่จะคุน้ ชินกับการกดสั่งผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ตา่ ง ๆ อันเป็ นผลสะท้อนจากวิกฤตไวรัสโค
วิด 19 ที่สร้างวิถีชีวิตปกติใหม่ให้คงอยูก่ บั ผูบ้ ริโภค ซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่จะปรับตัวให้ความสําคัญกับช่องทางออนไลน์
มากขึน้ กว่าเดิม โดยจะมีการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม ส่งอาหารเดลิเวอรี่ เช่น แกร็บ ฟู๊ ดแพนด้า เป็ นต้น จากสถานการณ์
ไวรัสโควิด 19 จะส่งผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อกลุม่ ธุรกิจต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งหลากหลายกลุม่ ธุรกิจจะได้รบั
ประโยชน์จากวิถีชีวิตปกติใหม่หากสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
ทันท่วงที ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าสําหรับธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้ทนั สามารถทําการตลาดออนไลน์และใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ ได้ จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้และ
ดูแลพนักงานได้ตอ่ ไป
นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้อ งกับ การศึกษาเรื่อ งแนวปฏิ บัติ ใหม่ New Normal ที่ เ ปลี่ย นไปของมนุษ ย์ห ลัง จากที่
COVID 19 ได้อุบตั ิขึน้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร จะมีทงั้ รับประทานที่รา้ นแบบมี
ระยะห่างทางทางสังคม ที่สามารถบรรจุลกู ค้าในร้านได้จานวนลดลง และมีทงั้ การสั่งอาหารออนไลน์ที่ตอ้ ง Delivery คน
จะหันมาทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารกันมากขึน้ ทัง้ ทําเป็ นอาหารสําเร็จรู ป และการจัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารตามที่
ลูกค้าต้องการ ร้านค้าอาจไม่ตอ้ งมีหน้าร้านแค่ใช้ครัวที่บา้ นก็สามารถรับทําอาหารได้ ขอเพียงมีรสชาติดี ราคาย่อมเยาว์ ใช้
วัตถุดิบมีคณ
ุ ภาพ ไม่หลอกลวงผูบ้ ริโภค มีช่องทางการตลาดทางสือ่ สังคมออนไลน์ที่กว้างขวาง แม้แต่รา้ นอาหารแบรนด์ที่
มีชื่อเสียงก็จะต้องหันมาหาลูกค้าออนไลน์มากยิ่งขึน้ สําหรับแบรนด์ใหญ่ ๆ จะใช้การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เป็ น
ตัวกระตุน้ ผูบ้ ริโภค (ปาริชาติ คุณปลืม้ , 2563)
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
สรุ ป ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลกระทบในสถานการณ์แ พร่ ร ะบาดของไวรัส โคโรนา 2019(COVID–19)ของ
ผูป้ ระกอบการค้าขาย ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านสุขภาพด้านการดําเนิน
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ธุ ร กิ จ ด้า นเศรษฐกิ จ และด้า นสังคม ตามลําดับ ส่ว นการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ร ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID–19) ของผูป้ ระกอบการค้าขาย ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
สําหรับข้อเสนอแนะจากการวิจยั ผูป้ ระกอบการควรปรับรูปแบบในการดําเนินธุรกิจโดยใช้ระบบออนไลน์มากขึน้
เน้นการดําเนินงานเชิงรุ กโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ง่ายขึน้ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ การใช้
QR code ในการชําระเงิน การบริการเดลิเวอรี่หรือการเพิ่มช่องทางการขายโดยสมัครเป็ นหุน้ ส่วนกับกลุ่มธุรกิจบริการ
จัดส่งอาหาร เช่น แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนด้า หรือไลน์แมน เป็ นต้น การปรับปรุ งรายการสินค้า และการปรับลดราคาสินค้าให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ และการดําเนินธุรกิจโดยเน้นเรือ่ งความสะอาด ปลอดภัย และปฏิบตั ิตามมาตรการของ
รัฐอย่างเข็มงวด นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการควรเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
วิตกกังวลของพนักงานและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
นอกจากนีห้ น่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือธุรกิจหรือสถานประกอบการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาในประเด็นของปั ญหาในการปรับตัวของผูป้ ระกอบการและความ
ต้องการในการได้รบั การช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นแนวทางให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนําไปวางแผนในการออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการและ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณกลุม่ ตัวอย่างทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งทําให้งานวิจยั ครัง้ นีส้ าํ เร็จ
ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
บทความนีน้ าํ เสนอการพัฒนาระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กโดยใช้เว็ปแอปพลิเคชันและการโต้ตอบด้วย Line
Chatbot เริ่มจาก Line Chatbot จะรับข้อมูลการสั่งสินค้า แล้วส่งการแจ้งเตือนปริมาณสินค้าจากฐานข้อมูลมาแสดงเป็ น
รู ป ภาพหรือ ข้อความ ถัด ไปการจัด การร้านค้าขนาดเล็ก มีร ะบบ back-end ในการจัดการและดูแ ลข้อ มูล ระบบนี ไ้ ด้
ออกแบบเป็ นเว็ปแอปพลิเคชันได้แบ่งออกเป็ น 5 ระบบ ระบบสามารถแจ้งเตือนรายการสินค้าใกล้หมดและรองรับผูใ้ ช้ได้
หลายคน ระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กทําให้สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้และแสดงจํานวนสินค้าได้ทนั ที ขายสินค้าได้มากและ
รวดเร็ว
คําสําคัญ: ฐานข้อมูล, ระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็ก, เว็ปแอปพลิเคชัน, 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
ระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กออนไลน์ สามารถจัดการและบริหารระบบคลังสินค้าได้ดี รวมทัง้ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับคลังสินค้า ทําให้สามารถนําข้อมูลที่ทาํ การจัดเก็ บจากคลังสินค้ามาพิจารณาในการจัดการร้านค้า ได้
รวดเร็ว ซึ่งในปั จจุบนั มีความสําคัญและเป็ นที่ตอ้ งการมากสําหรับธุรกิจประเภท SME (Small and Medium Enterprise)
คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564) ระบบครอบคลุมถึงการค้า
การผลิ ต และการบริ ก าร โดยโปรแกรมที่ ไ ด้เ ลื อ กใช้คื อ ไลน์ เนื่ อ งจากปั จ จุบัน ผู้ค นใช้ง านแอปพลิ เ คชัน ไลน์ใ นการ
ติดต่อสื่อสารงาน และสื่อสารในชีวิตประจําวันเป็ นจํานวนมากและยังเป็ นที่นิยม (LINE Corporation, 2564) ทําให้มีฐาน
ลูกค้าขนาดใหญ่บนแอปพลิเคชันไลน์
บทความนีไ้ ด้เชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันไลน์โดยได้นาํ Line Bot คือ Line Official Account ที่นาํ ข้อมูลจาก
API (Application Programming Interface) มาใช้ซงึ่ เป็ นบริการ API ตัวหนึง่ ที่เปิ ดให้บริการสําหรับนักพัฒนา โดยเจ้าของ
Line Official Account จะทําการกําหนดค่าไว้ดา้ น back-end ของบริการเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้งานผ่าน API
สําหรับการพัฒนาตัว Line Bot คือสิ่งที่จะมาช่วยให้การทํางานง่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการส่งแจ้งเตือนต่าง ๆหรือสามารถดึง
ค่าจากฐานข้อมูลมาแสดงเป็ นรู ปภาพหรือข้อความโต้ตอบได้รวมถึงผูพ้ ฒ
ั นาได้นาํ ข้อมูลที่ได้จาก Line Official Account
นํามาจัดเก็บลงฐานข้อมูล และเพื่อนําไปเชื่อมต่อและสร้างระบบหลังบ้านซึ่งเป็ นเว็ปแอปพลิเคชันขึน้ มาจัดการและดูแล
ระบบได้อย่างง่ายขึน้
โดยผู้พัฒ นาได้น าํ เสนอรู ป แบบของการทํางานระบบจัด การร้านค้าขนาดเล็ก โดยแอปพลิเ คชัน ไลน์ (กอง
บรรณาธิการวิตตีก้ รุป๊ , 2564) ดังนี ้ มีระบบนําเข้าข้อมูลสินค้าเพื่อเก็บในฐานข้อมูล ระบบจําหน่ายสินค้า โดยเจ้าของร้าน
กดเลือกสินค้าออกจากระบบ โดยระบบจะตัด Stock และเก็บข้อมูลการขายและผูข้ าย เพื่อติดตามภายหลังกรณีมีคนขาย
หลายคน ระบบมีการรายงานรายการที่เจ้าของร้านอยากทราบ เช่น ยอดขายในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน , กําไร-ขาดทุน
(ช่วงเวลาที่กาํ หนด), รายการสินค้าขายดี ประจําวัน ประจําสัปดาห์หรือเดือน ระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น รายการสินค้า
ใกล้จะหมด ระบบจัดการผูใ้ ช้งาน กรณีผใู้ ช้งานหลายคน มีระบบหลังบ้านจัดการเกี่ยวกับผูใ้ ช้งาน
การออกแบบและการพัฒนาระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็กโดยแอปพลิเคชันไลน์นจี ้ าํ เป็ นต้องมีการใช้งาน ข้อมูล
จาก API ทําให้ผใู้ ช้งานสามารถส่งข้อมูลระหว่าง server ของระบบ ไปยังผูใ้ ช้งานไลน์ผา่ นทาง LINE Platform ซึง่ ร้องขอให้
ส่งข้อมูลในรู ป JSON format โดยตัว server จะต้องเชื่อมต่อกับ LINE Platform และเมื่อมีผใู้ ช้งานเพิ่ม account LINE
ของระบบ Shop Management เป็ นเพื่อน หรือส่งข้อความมาหาทาง LINE Platform จะทําการส่ง request มายัง server
ที่เราลงทะเบียนผูกไว้กบั LINE account นัน้ ทันที วิธีนเี ้ รียกว่า Webhook (ศุภชัย สมพานิช, 2563)
วิธีดาํ เนินการ
การดําเนินการจะเป็ นการพัฒนาโปรแกรมบนไลน์และบนเว็บไซต์โดยการทํางานของระบบมี 2 ส่วน ฝั่ งผูใ้ ช้งาน
(Partner) สามารถใช้งานผ่านทางไลน์ และฝั่ งผูด้ แู ลระบบสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็ปแอปพลิเคชันดัง Figure 1 โดยฝั่ ง
ผูใ้ ช้งานจะใช้งานผ่านทาง LINE โดยเพิ่ม Shop management เป็ นเพื่อนด้วย Line ID จากนัน้ ฝั่ งผูใ้ ช้งานจะสามารถส่ง
ข้อความมายังระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานได้สร้างเป็ นเมนูที่สามารถเรียกใช้บริการผ่านปุ่ มเมนูหรือเรียกว่า Rich
menu ดัง Figure 2 ที่ ส ามาถสร้า งเมนูขึน้ มาผ่านทาง Line official account manager ในแบบข้อ ความ ซึ่ง ข้อ ความ
เหล่านัน้ จะถูกส่งไปยัง Webhook และหา Content ที่ตรงกันเพื่อเรียกใช้ Domain URL หลังจากนัน้ จะมีการดึง ID Line
โดยที่ไม่ตอ้ งใช้ลสิ ต์เพราะตอนที่สง่ ข้อความไปยัง Webhook ไอดีของ User จะตอบกลับมาพร้อมกับปุ่ มและทําการเก็บใน
logs file เพื่อบันทึกประวัติการใช้งานในฐานข้อมูลทุกครัง้ ที่มีผใู้ ช้งานผ่านทางไลน์
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Figure 1 Store management system

Figure 2 Creating a menu in LINE
การพัฒนาระบบฝั่งผูใ้ ช้งานผ่าน Line Application
ฝั่งผูใ้ ช้งาน (partner) โดยมีทงั้ หมด 3 บริการ ดังนี ้
1. การลงทะเบียน เมื่อ partner เลือกการกดปุ่ มเมนูจาก Shop Management เพื่อทําการลงทะเบียน ข้อความที่
ส่งมายัง Webhook คือ “ลงทะเบียนใหม่” จาก Rich Menu ที่ได้กาํ หนดไว้ จากนัน้ Webhook จะทําการกรองข้อความที่
ตรงกับ Content และส่งปุ่ มตอบกลับคืนมา เพื่อให้ผใู้ ช้งานกดเรียกใช้ URL ของโดเมน register โดยการลงทะเบียนหนี่ง
User ID Line สามารถลงทะเบียนได้เพียงครัง้ เดียว ถ้ายังไม่มีการลงทะเบียนผูใ้ ช้งานจะสามารถใช้งานหน้าเว็บบราวเซอร์
index ของ register ได้ปกติ โดยหน้าเว็ป index ของ register เว็บบราวเซอร์ที่ได้พฒ
ั นาขึน้ จะแสดงกล่องข้อความให้ผใู้ ช้
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ได้กรอกชื่อ นามสกุล และข้อมูลต่าง ๆ ในการลงทะเบียนและระบบจะบันทึกลงตารางข้อมูล partner เมื่อทําการจัดเก็บ
ข้อมูลในฐาน ข้อมูลผูใ้ ช้งาน (Line) มีการเรียกใช้ฟังก์ชนั การแจ้งเตือนในรู ปแบบ Json format เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน
การลงทะเบียนเสร็จสิน้ ไปยังไลน์ดว้ ย (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2563)
2. การเบิกสินค้า การเบิกสินค้าเมื่อ partner กดปุ่ มเมนูเพื่อทําการเบิกสินค้า ข้อความที่สง่ มาที่ Webhook คือ
“เบิกสินค้า” จากนัน้ Webhook จะทําการกรอง Text ที่ตรงกับ Content และส่งปุ่ มตอบกลับคืนมา เพื่อให้ผใู้ ช้งานกด
เรียกใช้ URL ของโดเมน request โดยที่เว็บบราวเซอร์ที่ได้พฒ
ั นาขึน้ จะแสดงรายการสินค้า ปุ่ มให้เลือกสินค้าและจํานวน
ซึง่ กล่องข้อมูลได้ตอ่ กับฐานข้อมูลตาราง product เพื่อทําการจัดเก็บข้อมูลการเบิกสินค้าในฐานข้อมูลผูใ้ ช้งาน (Line) เมื่อ
เลือกสินค้าที่ตอ้ งการและกดตกลงจะมี Dialog ขึน้ มาเพื่อทําการระบุจาํ นวนสินค้า จากนัน้ เมื่อผูใ้ ช้งานได้ทาํ การเลือก
สินค้าเสร็จสิน้ แล้วให้ทาํ การกดปุ่ มตกลง ซึ่งจะเรียกฟั งก์ชนั การใช้งาน creatInvoice() เพื่อสร้างใบสั่งซือ้ ใหม่ โดยค้นหา
Partner ID ผูใ้ ช้จาก Line ID และสร้าง invoice เลขที่ใหม่ จากนัน้ ทําการแทรกใบสั่งซือ้ เข้าไปและตัดสต็อก
3. การดูใบเบิกสินค้า การดูใบเบิกสินค้าเมื่อ partner ส่งข้อความจากการเลือกการกดปุ่ มเมนูเพื่อทําการเบิก
สินค้า ข้อความที่ส่งมาที่ Webhook คือ “ดูใบเบิกสินค้า” จากนัน้ Webhook จะทําการกรองข้อความที่ตรงกับ Content
และส่งปุ่ มตอบกลับคืนมาเพื่อให้ผใู้ ช้งานกดเรียกใช้ URL ของโดเมน invoice โดยที่เว็บบราวเซอร์ที่ได้พฒ
ั นาขึน้ จะแสดง
ใบเบิกสินค้า ซึง่ นําข้อมูลจากฐานข้อมูลตาราง invoice มาแสดง
การพัฒนาระบบฝั่งผูด้ ูแลระบบใช้งานผ่านหน้าเว็ป
บริการที่มีให้ฝ่ ังผูด้ แู ล (Admin) ใช้งานมีทงั้ หมด 6 บริการดังนี ้
1. ระบบ Login การพัฒ นาระบบ เมื่ อ กดปุ่ มเข้า ใช้ง านระบบฟั ง ก์ชัน submit จะทํา งานโดยนํา user และ
password ที่ผใู้ ช้งานกรอกเข้ามาทําการ Select ดูว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีระบบจะมีขอ้ ความแจ้งเตือนขึน้ มาว่า
“ชื่อ หรือรหัสผ่านไม่ถกู ต้อง” หรือถ้ามีในฐานข้อมูล ระบบจะทําการ refresh ไปยังหน้า welcome การใช้งานจะแยกการใช้
งานเป็ น 2 ระดับคือ Admin Level และ Employee
2. ประเภทสินค้า เมื่อ Admin ทําการกดเลือกแถบเมนูประเภทสินค้าผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลประเภท
สินค้าโดยมีฟังก์ชนั การใช้งานทัง้ หมด 3 ฟั งก์ชนั ได้แก่ เพิ่มประเภทสินค้า ลบประเภทสินค้า และแก้ไขประเภทสินค้า โดย
การเพิ่มประเภทสินค้าจะกดปุ่ ม “เพิ่ม” ระบบเรียกใช้ฟังก์ชนั ในรูปแบบ Ajax ที่เรียกใช้งานสคริปต์ add.php เพื่อติดต่อกับ
ฐานข้อมูล SQL และ Insert ข้อมูลลงตารางฐานข้อมูล category การลบประเภทสินค้าจะกดปุ่ ม “ลบ” ระบบเรียกใช้
ฟั งก์ชันในรู ปแบบ Ajax ที่เรียกใช้งานสคริปต์ delete.php เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล SQL และทําการ Delete ข้อมูลจาก
ตารางฐานข้อมูล category สุดท้ายการแก้ไขประเภทสินค้าจะกดปุ่ ม “แก้ไข” ระบบเรียกใช้ฟังก์ชนั ShowDialog() ฟั งก์ชนั
นีจ้ ะแสดงกล่องข้อความที่แสดงข้อมูลเก่า และสามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จจะคลิกที่ปมุ่ “ตกลง” ระบบ
จะเรีย กใช้ฟั งก์ชัน การทํางานในรู ป แบบ Ajax ที่ ท าํ การเรีย กใช้งานสคริป ต์ update.php ติ ด ต่อ ฐานข้อ มูล category
(กาญจนา ตันวิสทุ ธิ์, 2562)
3. สิน ค้า เมื่ อ Admin ทํา การกดเลือ กแถบเมนูสินค้าผ่านเว็ บไซต์ เว็ บ ไซต์จ ะแสดงข้อ มูล สิน ค้าและตาราง
ฐานข้อมูล product โดยมีฟังก์ชนั การใช้งาน ทัง้ หมด 3 ฟั งก์ชนั ได้แก่ เพิ่มสินค้า ลบสินค้า และแก้ไขสินค้า โดยการเพิ่ม
ข้อมูลสินค้าจะกดปุ่ ม “เพิ่มสินค้าใหม่” การลบข้อมูลสินค้าจะกดปุ่ ม “ลบ” และการแก้ไขข้อมูลสินค้าจะกดปุ่ ม “แก้ไข”
ระบบเรียกใช้ฟังก์ชนั ที่แสดงกล่องข้อความเพื่อแก้ไขข้อมูลสินค้าและทําการ Update ข้อมูลจากตารางฐานข้อมูล product
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4. ผูใ้ ช้งานระบบ เมื่อ Admin เลือกเมนูรายชื่อสมาชิ กผ่านทางเว็บไซต์ ระบบจะดึงข้อมูลในฟิ ลด์ของตาราง
ฐานข้อมูล partner ขึน้ มาแสดงบนตารางข้อมูล ซึง่ ตารางแสดงข้อมูลนัน้ ได้เชื่อมต่อกับตารางฐานข้อมูล partner
5. การเบิกสินค้า เมื่อ Admin เลือกเมนูสนิ ค้าผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดการข้อมูลการเบิกสินค้า เว็บไซต์จะแสดงข้อมูล
การเบิกสินค้าและกล่องข้อมูลได้ต่อกับตารางฐานข้อมูล invoice ซึ่งการนําข้อมูลในฟิ ลด์มาแสดงนัน้ ได้ทาํ การนําข้อมูล
ในตารางฐานข้อ มูล invoice และ partner บางส่ว นมาแสดงโดยทํา การ INNER JOIN ฟิ ลด์ข ้อ มูล invoice_id และ
partner_id เมื่อ partner ต้องการส่งการแจ้งเตือนไปยังไลน์ ให้กดปุ่ ม “ส่งไลน์” ระบบจะเรียกฟั งก์ชัน sendLine() ที่
เรียกใช้สคริปต์ send_line.php เพื่อ push การแจ้งเตือนไปยังไลน์ โดยผ่านทาง lineId ที่จดั เก็บไว้ตอนบันทึกใบเบิกสินค้า
6. สรุ ปยอด เมื่อ Admin ทําการกดเลือกแถบเมนู สรุ ปยอดขายผ่านเว็บไซต์เพื่อทําการเรียกดูสรุ ปยอดขาย ผ่าน
ทางเว็บไซต์ที่ได้พฒ
ั นาขึน้ จะแสดงข้อมูลยอดขาย เมื่อต้องการดูยอดขายในเวลาที่ตอ้ งการดู ให้กดเลือก “เริ่มวันที่” และ
“ถึงวันที่” ซึ่งกล่องข้อมูลนีไ้ ด้มี Input id เป็ น startDate และ toDate ที่กาํ หนดให้อยู่ในรู ปแบบ dateFormat หลังจากนัน้
กดปุ่ ม “ประมวลผล” เมื่อทําการกดปุ่ มประมวลผล เสร็จแล้วระบบจะเรียกฟั งก์ชนั query() ใช้งาน และจะทําการดึงข้อมูล
ขึน้ มา โดยการทํางานของฟั งก์ชนั นีไ้ ด้พฒ
ั นาการทํางานในรู ปแบบ Ajax ที่ทาํ การเรียกใช้งาน URL result.php โดยส่งค่า
ตัวแปล startDate และ toDate ไปยังหน้า result.php เมื่อได้รบั ค่า startDate และ toDate มายังหน้า result.php แล้ว
ก่อนจะทํางานในฟั งก์ชนั อื่นระบบจะตรวจสอบ Level ของ Partner ถ้า level ไม่เท่ากับ Admin ระบบจะ Refresh หน้าใช้
งานไปยังหน้า Welcome การนําข้อมูลขึน้ มาแสดงนัน้ ตารางแสดงข้อมูลจะต่อกับตารางฐานข้อมูล invoice ที่ทาํ การ
INNER JOIN กับ invoice_detail และตารางฐานข้อมูล invoice_detail ที่ทาํ การ INNER JOIN กับ product เพื่อนําข้อมูล
บางส่วนในฟิ ลด์มาแสดงการนําข้อมูลมาแสดงในตารางยอดขายนัน้ จํานวนขายทําได้โดย SUM cost ต้นทุนทําได้โดย
SUM price กําไรทําได้โดย SUM(price-cost) ของ product และยอดขายทําได้โดยรวม quatity ของ invoice_detail
ผลการดําเนินงาน
การเริ่มต้นใช้งานระบบผูใ้ ช้งานจะต้องเพิ่ม Small Shop Management เป็ นเพื่อนจากนัน้ จะมีขอ้ ความทักทาย
และแนะนําการใช้งานของระบบ พร้อมแนะนําผูใ้ ช้งานลงทะเบียนระบบเพื่อเป็ นสมาชิกในการใช้งานครัง้ แรก ก่อนที่จะทํา
การเบิกสินค้าและดูใบเบิกสินค้าได้ทางด้านล่างของ LINE ดังแสดงในFigure 3 จะเป็ นปุ่ มเมนูที่ออกแบบมาเป็ นรู ปแบบ
Rich Menu เพื่อง่ายต่อการใช้งานระบบต่าง ๆ ของ Small Shop Management การลงทะเบียนระบบของ Small Shop
Management ได้อ อกแบบบริ ก ารไว้คื อ เบิ ก สิ น ค้า และดูใ บเบิ ก สิ น ค้า แต่ ทั้ง นี จ้ ะใช้บ ริ ก ารเหล่า นี ไ้ ด้ จะต้อ งมี ก าร
ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของระบบก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ และการลงทะเบียนระบบสามารถลงทะเบียนระบบได้เพียง
ครัง้ เดียวต่อหนึ่ง User ID เมื่อผูใ้ ช้งานระบบได้ทาํ การกรอกข้อมูลลงระบบและกดยืนยันการลงทะเบียนในครัง้ แรกก็ถือ
เป็ นการเสร็จสิน้ เมื่อทําการลงทะเบียนระบบเสร็จสิน้ แล้วจะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ การเบิกสินค้าเมื่อผูใ้ ช้งานได้ทาํ การ
ลงทะเบียนเสร็จแล้วผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงบริการของระบบการเบิกสินค้าได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์โดยเลือกสินค้าที่
ต้องการเบิกสินค้า ดังแสดงใน Figure 4 เมื่อเลือกสินค้าหากสินค้าเกินจํานวนที่มีอยู่จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนว่าผูใ้ ช้งาน
เลือกสินค้าเกินจํานวน
การดูสินค้าที่เลือกไว้และสรุ ปสินค้าที่เลือก เมื่อผูใ้ ช้งานได้ทาํ การเลือกสินค้าที่ตอ้ งการเบิกเสร็จแล้วให้กดเลือก
สินค้าที่เลือกไว้ ดังแสดงใน Figure 5 จะเป็ นสรุ ปรายการที่เลือกไว้และทําการกดปุ่ มเสร็จสิน้ เพื่อสรุ ปรายการที่เลือกไว้
ระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้จะหมด เมื่อผูใ้ ช้งานทําการสรุ ปรายการที่เลือกไว้เสร็จสิน้ แล้วจะมี Notification ดังแสดงใน
Figure 6 จากระบบ Line แจ้งเตือนผูใ้ ช้งานหากเป็ นรายการสินค้าที่ใกล้จะหมด
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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
ฝั่ งผูด้ ูแลระบบ ขัน้ ตอนแรกผูด้ ูแลระบบต้องทําการ Login เข้าสู่ระบบก่อน ดังแสดงในFigure 7 จะเป็ นหน้า
Login เข้าสูร่ ะบบการใช้งานให้ผใู้ ช้งานกรอก ชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน เมื่อทําการ Login เสร็จแล้วระบบจะแบ่งออกเป็ น
2 Level ถ้า Level 2 ผูใ้ ช้งานจะไม่มีเมนูแสดงสรุปยอดทางการเงิน แต่ถา้ Level คือ 1 ผูใ้ ช้งานจะมีเมนูเพื่อทําการดูขอ้ มูล
สรุ ปยอดทางการเงินได้ เมื่อทําการ Login เสร็จสิน้ แล้วระบบจะทําการเข้าสูห่ น้าหลัก โดยมีขอ้ ความแสดงชื่อผูใ้ ช้งานและ
มีแถบเมนูให้เลือกการใช้งานการกําหนดประเภทสินค้า ก่อนที่ผใู้ ช้งานจะสามารถเลือกสินค้าได้และฝั่ งผูด้ แู ลระบบจะทํา
การเพิ่มสินค้าได้ จะต้องกําหนดประเภทสินค้าก่อนดังแสดงใน Figure 8 โดยทําการเพิ่มประเภทสินค้า และเพิ่มข้อความ
สําคัญได้ตรงช่องหมายเหตุและสามารถทําการลบประเภทสินค้าได้

Figure 7 Login to access

Figure 8 Adding a Product Type
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การกําหนดสินค้า เมื่อทําการเพิ่มประเภทสินค้าเสร็จสิน้ แล้ว ผูด้ แู ลระบบก็สามารถเพิ่มสินค้าเข้าระบบได้จะมี
drop down List ให้เลือกประเภทสินค้า และทําการกรอกสินค้า ราคาทุน ราคาขาย และจํานวน ผูใ้ ช้งานระบบ เมื่อผูใ้ ช้งาน
ระบบได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เสร็จสิน้ แล้วข้อมูลจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลและข้อมูลนัน้ สามารถนํามาแสดง
บนเว็บบราวเซอร์ฝ่ ั งผูด้ ูแลระบบได้เช่นกัน มีขอ้ มูลชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และ User ID เมื่อ
ผูด้ แู ลระบบกดแจ้งเตือนไปยังไลน์ จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนไปยังทางไลน์ของผูท้ ี่เบิกสินค้านัน้ ระบบจะแจ้งเตือนว่าผูด้ แู ล
ระบบได้รบั ใบเบิกสินค้านัน้ แล้ว รายการเบิกสินค้า เมื่อฝั่ งผูใ้ ช้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์เสร็จสิน้ แล้ว ข้อมูลรายการจะถูก
บันทึกลงฐานข้อมูลและขึน้ โชว์ฝ่ ั งผูด้ แู ลระบบผ่านเว็ป จะมีขอ้ มูลเลขที่ใบสั่งซือ้ วันที่เบิก ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล์ และ
โทรศัพท์ รวมถึงมีปุ่มให้เลือกกดแจ้งเตือนไปยังไลน์ดงั แสดงใน Figure 9 และดูรายละเอียดการเบิกสินค้า ดังแสดงใน
Figure 10

Figure 9 Notifications to LINE

Figure 10 Drawing details product
สรุ ปยอดขาย หน้าสรุ ปยอดขายจะมีให้ใช้เฉพาะผูด้ แู ลระบบและมี Level เป็ น 1 เท่านัน้ ถึงจะสามารถดูขอ้ มูล
สรุ ปยอดขายได้ โดยผูด้ แู ลระบบกรอกวันที่เริ่มต้นถึงวันที่ตอ้ งการดูสรุ ปยอด หลังจากนัน้ จะมีขอ้ มูลเป็ นตารางและข้อมูล
กราฟขึน้ มาแสดงทัง้ สองรู ปแบบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ดังแสดงในFigure 11 จะแสดงข้อมูลที่มียอดขายมากสุดเป็ น
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ลําดับแรกและแสดงเป็ นกราฟดังเช่นแสดงใน Figure 12 เช่นกัน

Figure 11 Product sales summary table

Figure 12 Product sales summary graph
สรุ ปผลการดําเนินงาน
บทความนีไ้ ด้นาํ เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการร้านค้าขนาดเล็ก โดยเป็ นการพัฒนาโปรแกรม
บนไลน์และบนเว็บไซต์ การติดต่อทางไลน์บอทเพื่อติดต่อกับ partner ที่จาํ หน่ายสินค้าและใช้ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อ
จัดการเกี่ยวกับสินค้า ระบบทํางานได้เป็ นอย่างดีโดยใช้ API และ webhook ในการติดต่อระหว่างไลน์และเว็บไซต์ สามารถ
จัดการเกี่ยวกับสินค้า การจัดซือ้ และแสดงผลได้บนมือถือ เพิ่มช่องทางในการขายสินค้าได้สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วมาก
ขึน้ เนื่องจากเป็ นการพัฒนาในระยะแรก การใช้งานยังไม่มากทําให้ตอ้ งทําการเก็บข้อมูล สอบถามความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานเพื่อปรับปรุงต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
ต้นทุนเป็ นข้อมูลทางการบัญชีที่ใช้ในการวางแผนการดําเนินการ ต้นทุนฐานกิจการรม เป็ นวิธีคิดต้นทุนที่ให้
ความสําคัญกับต้นทุนที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมต่างๆ การวิจยั มีวตั ถุประสงค์: (1) การวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ดว้ ยต้นทุน
ฐานกิจกรรม ของโรงสีขา้ วขนาดกลางและขนาดเล็ก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช; และ (2) แนวทางการบริหาร
ต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงสีขา้ วในการดําเนินธุรกิจ การวิจยั เชิงคุณภาพการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผล
การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ เท่ากับ 228,920.54 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สดุ ร้อยละ67.53
กิจกรรมหลักที่มีตน้ ทุนมากที่สดุ คือ กิจกรรมการแปรรู ปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร มีตน้ ทุนทัง้ สิน้ 66,584.84 บาทต่อเดือน
ร้อยละ 29.09 กิจกรรมย่อยที่มีตน้ ทุนต่อหน่วยมากที่สดุ คือ การขนส่งข้าวสารบรรจุไปยังลูกค้า มีตน้ ทุนต่อหน่วยเท่ากับ
321.60 บาทต่อหน่วย จากผลการวิจัย แนวทางในการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ควรปรับการจัดส่งสินค้าการบริหารด้าน
บุคลากรกับปริมาณงาน
คําสําคัญ: กิจกรรมโลจิสติกส์ ต้นทุนฐานกิจกรรม โรงสีขา้ ว
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
การทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จนัน้ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง บัญชีตน้ ทุนเป็ น
หลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารในการวางแผนการตัดสินใจและการ
ดําเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการ สําหรับต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) เป็ นวิธีการคิดต้นทุน
สมัยใหม่ที่นิยมใช้ในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงองค์กรธุรกิจที่ตอ้ งการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (คํานาย, 2557)
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม สินค้าเกษตรกรรมที่สาํ คัญของไทยเละนําสินค้าที่ส่งออกคือ ข้าว โดย
ปริมาณผลผลิตข้าว ในปี 2563 ผลผลิตข้าวนาปี มีปริมาณ 26.423 ล้านตัน และ ปี 2564 มีปริมาณ 26.019 ล้านตัน
ผลผลิตข้าวนาปรัง มีปริมาณ 4.553 ล้านตัน และ ปี 2564 มีปริมาณ 4.990 ล้านตัน (สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย, 2564) ใน
กลุม่ จังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง พบว่า การปลูกข้าวนาปี ปี 2559/2560
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพาะปลูกข้าวมากที่สดุ ในกลุม่ จังหวัด โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพืน้ ที่ทงั้ สิน้ 6,215,064 ไร่ มี
พืน้ ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3,059,412 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 49.2 ส่วนพืน้ ที่ปลูกข้าวซึง่ อยูใ่ นลําดับ 3 ของจังหวัดมีพนื ้ ที่
286,120 ไร่ (ข้าวนาปี ) คิดเป็ นร้อยละ 9.4 อําเภอที่มีเนือ้ ที่เพาะปลูกข้าวมากที่สดุ คือ อําเภอหัวไทร จํานวน 78,872 ไร่
รองลงมาคือ อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอเฉลิมพระเกี ยรติ ตามลําดับ
(สํานักงานสถิตินครศรีธรรมราช, 2564)
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการโรงสี ทราบถึงต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์โรงสีขา้ ว เพื่อแนวทางการดําเนินงาน การวางแผน
ข้อบกพร่องๆ ในกระบวนการทํางาน ในการยกระดับโรงสีขา้ วขนาดเล็ก โรงสีขา้ วขนาดกลาง อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานที่ดีขนึ ้
การตรวจเอกสาร
กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์
รุธีร,์ นุจรี, และศิรวิ รรณ (2550) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมโลจิสติกส์ทงั้ 9 กิจกรรม คือ: (1) การวางแผนและ
การคาดการณ์ความต้อ งการของลูกค้า เป็ น การพยากรณ์ความต้อ งการในตัวสินค้า หรือบริการของลูกค้า; (2) การ
ให้บริการแก่ลกู ค้าและกิจกรรมสนับสนุน; (3) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซือ้ ; (4) การจัดซือ้ จัดหา เป็ น
กิจกรรมในการจัดหาแหล่ง วัตถุดิบ เพื่อจัดซือ้ สินค้าและวัตถุดิบนัน้ ๆ; (5) การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการ
บรรจุหีบห่อ; (6) การเลือกสถานที่ตงั้ ของโรงงานและคลังสินค้าที่เหมาะสม; (7) การบริหารสินค้าคงคลังเป็ นที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิ ภาพการทํางานของส่วนงานอื่น; (8) การบริหารการขนส่ง หมายรวมถึง การเคลื่อนย้าย วัตถุดิบหรือสินค้า
ตัง้ แต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติ กลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อ
นําไปยังจุดที่จะทําลาย; และ (9) โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ กระบวนการจัดการสินค้าที่ถกู ส่งกลับคืน
ต้นทุน
สุวรรณ (2558). ต้นทุนในทางบัญชีหมายถึง มูลค่าของทรัพยากร ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยกิจการเป็ น
เจ้าของและมี อย่างจํากัด ได้แก่ เงินสด สินทรัพย์อื่น หรือแรงงานที่ตอ้ ง สูญเสียไปและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
เพื่อให้ ได้มาซึง่ สินค้าหรือบริการไว้เพื่อดําเนินกิจการ
นฤมล (2558) ขัน้ ตอนการวางระบบต้นทุนฐานกิจกรรม แบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตอน ตามลําดับดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของระบบ หรือสิง่ ที่ตอ้ งการจะคิดต้นทุน
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ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์กิจกรรมหมายถึง กระบวนการศึกษาลักษณะการดําเนินงานเพื่อระบุกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานนัน้ ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เพื่อระบุกิจกรรม การวิเคราะห์ระดับกิจกรรม
และการวิเคราะห์คณ
ุ ค่ากิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ 3 การรวบรวมต้นทุนการใช้ทรัพยากรและคิดเข้าศูนย์กิจกรรม ในขัน้ ตอนนีป้ ระกอบด้วย 2 ส่วน คือ
การกําหนดศูนย์กิจกรรม และการรวมต้นทุนเข้าศูนย์กิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ 4 การกําหนดตัวผลักดันกิจกรรม ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) คือเหตุการณ์หรือปั จจัยที่ทาํ ให้
ต้นทุนรวมของกิจกรรมเปลีย่ นแปลงไป
ขัน้ ตอนที่ 5 คํานวณต้นทุนฐานกิจการรมเข้ากับสิง่ ที่ตอ้ งการคิดต้นทุน
นิวรัตน์ (2561) โครงสร้างต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย: (1) ต้นทุนในการขายสินค้า; (2) ต้นทุนใน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง; (3) ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า; (4) ต้นทุนกระบวนการสั่งซือ้ และข้อมูลการสั่งซือ้ ; (5) ต้นทุน
สินค้าตามปริมาณที่ส่งั ซือ้ ; และ (6) ต้นทุนการขนส่ง
คํา นาย (2557). แนวทางการลดต้น ทุน โลจิ ส ติ ก ส์ แบบที่ ต ้อ งลงทุน สามารถดํา เนิ น การโดยการปรับ ปรุ ง
กระบวนการย่อย ปรับปรุ งผังบริเวณ และที่ตงั้ ปรับปรุ งเทคโนโลยี แบบไม่ตอ้ งลงทุน โดยดําเนินการปรับตัวเลขอุปสงค์
และอุปทาน ปรับปรุงระดับสินค้าคงคลัง ปรับปรุงเวลานในการดําเนินงาน
โรงสีขา้ ว
การแบ่งประเภทโรงสีขา้ ว ประกาศคณะกรรมการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489 ฉบับที่
145 พ.ศ. 2558 เรื่อง กําหนดเขตควบคุมค้าข้าว และกําหนดประเภทผูป้ ระกอบการค้าข้าว ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ให้กาํ หนดประเภทผูป้ ระกอบการค้าข้าว ประเภทสีขา้ ว ได้แก่
1. โรงสีขนาดเล็ก ที่ทาํ การสีขา้ วเพื่อการค้าหรือรับจ้างสีขา้ ว ซึ่งมีกาํ ลังผลิตไม่ต่าํ กว่าห้าเมตริกตัน แต่ไม่เกินหก
สิบเมตริกตันต่อยี่สบิ สีช่ ่วั โมง
2. โรงสีขนาดกลาง ที่ทาํ การสีขา้ วเพื่อการค้าหรือรับจ้างสีขา้ ว ซึ่งมีกาํ ลังผลิตเกินกว่าหกสิบเมตริกตัน แต่ไม่เกิน
สามร้อยเมตริกตันต่อยี่สบิ สีช่ ่วั โมง
3. โรงสีขนาดใหญ่ ที่ทาํ การสีขา้ วเพื่อการค้าหรือรับจ้างสีขา้ ว ซึง่ มีกาํ ลังผลิตเกินกว่าสามร้อยเมตริกตันต่อยี่สบิ สี่
ชั่วโมง
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร คือ โรงสี ในอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 17 แห่ง กรมการค้าภายใน (2563)
กลุ่ม ตัว อย่า ง การคัด เลือ กกลุ่ม ตัว อย่า งการสุ่ม แบบเจาะจง ใช้วิธี ก ารสัม ภาษณ์แบบไม่เ ป็ น ทางการและ
สังเกตการณ์จากสถานที่จริงของโรงสี โดยผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล ได้แก่ เจ้าของโรงสี พนักงานประจําสํานักงาน หรือผูจ้ ดั การโรงสี
แต่ละโรงสี ซึง่ มีผปู้ ระกอบการโรงสีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลจํานวน 4 แห่ง ซึง่ ประกอบด้วยโรงสีขนาดเล็ก จํานวน 3
แห่ง และโรงสีขนาดกลางจํานวน 1 แห่ง
เครื่องมือในการวิจยั คือ การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปและกิจกรรม ของกิจการโรงสีขา้ ว ตอนที่ 3 ข้อมูล
ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ โดยขณะทําการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั ได้ดาํ เนินการขออนุญาตการบันทึกเทป
การสนทนา และนํามาถอดเทปของแต่ละโรงสี มาสรุ ปประเด็น ต่างๆ เมื่อพิจารณาข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน
จึงขอเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อสรุปหาข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สดุ
2. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของแต่ละโรงสีมาจําแนกข้อมูลตามประเภทกิจกรรมโลจิสติกส์ ตัวผลักดัน
ต้นทุน จํานวนครัง้ ที่เกิดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพื่อหาข้อสรุปที่ถกู ต้องและสมบูรณ์ที่สดุ
3. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลจาก สมาชิกในกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผลิต
ข้าวครบวงจร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าของผูป้ ระกอบการโรงสีที่ให้ขอ้ มูล
โดยการนําข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันหรือไม่ กรณีที่ขอ้ มูลมีความขัดแย้งกัน จึงต้องนํา
ประเด็นที่ขดั แย้งเพื่อสัมภาษณ์หรือหาข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติม เพื่อหาข้อสรุปของประเด็นข้อมูลดังกล่าว
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.

Field visit information
1. Investigate logistics activities.
2. Collect current costs.
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.

Guidelines for cost management in logistics activities for medium-sized and small-sized mills

Figure 1 Research Process
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของโรงสีขนาดเล็กและขนาดกลาง อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกาํ ลังการผลิตอยูใ่ นช่วง
ระหว่าง 10–15 ตันต่อวัน ลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบธุรกิจในครอบครัวที่ดาํ เนินกิจการต่อจากบรรพบุรุษ ผูป้ ระกอบ
กิจการอายุเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 40–60 ปี จํานวนพนักงานของกิจการเป็ นพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน และแรงงาน
ภายในครอบครัว มีพนักงานรายเดือนประมาณ 2 คน และพนักงานรายวัน 5–10 คน ขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาลเก็บเกี่ยว สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นราพันธ์ (2555) ทําการศึกษาเรือ่ ง ต้นทุนโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบการโรงสีในห่วงโซ่อปุ ทานข้าวอินทรีย ์
ในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน พบว่า โรงสีขา้ วอินทรียข์ นาดกลาง มีประสบการณ์ในการผลิตและแปรรู ปจากากรสีขา้ ว
อินทรียเ์ ป็ นมากกว่า 10 ปี และมีกาํ ลังการผลิตสูงสุด 7,000 กิโลกรัม โดยมีรูปแบบกิจการแบบธุรกิจครอบครัว
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Table 1 Main activities and sub activities and determining cost drivers of each sub-activity
Main activities
A. Paddy's procurement
and purchasing activities

B. Paddy receiving and
storage activities

C. Paddy Processing
Activities

D. Rice packing activities
E. Activities for storing
rice in stocks waiting to
be sold
F. Rice order processing
activities
G. Outbound rice
transport activities

Sub activities
A-1 Paddy quality inspection with moisture meter and
rice quality inspection kits (2,500 kg per load)
B-1 Paddy weighing
B-2 Transfer of paddy to the dehumidification process
(2,000 kg per time)
B-3 dehumidification process
B-4 Move the dehumidified paddy and store it properly.

Unit
Time
Time
Time
Kg
Time

C-1 Moving paddy from storage to processing into milled Time
rice (2,000 kg per time).
C-2 Processing of paddy into rice
Kg
C-3 The by-products from the processing are rice husk
Kg
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).
D-1 Weighing and sewing bags arrangement for moving Sack
(Rice is 65% of paddy Packed in 45 kg per sack)
D-2 Moving packaged rice to the storage location
Sack
E-1 Storing in proper storage locations
Kg

F-1 Interacting with customers by phone online
communication
G-1 Moving packaged rice to storage in a storage facility
G-2 Transporting packaged rice to customers
(45 sacks each pickup truck, 120 sacks each 6-wheel
vehicle)

Time
Sack
Time

Cost drivers
The number of times to
check
Number of times to weigh
The number of times to
move
Number of kilograms
The number of times to
move
The number of times to
move
Number of kilograms
Number of kilograms

Number of sacks
Number of sacks
Number of kilograms

Number of times to
contact
Number of sacks
Number of times in
transport

จาก Table 1 สามารถแบ่ง เป็ นกิ จกรรมหลักจํานวน 7 กิ จกรรมหลัก กิ จกรรมย่อย จํานวน 14 กิ จกรรมย่อย
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ วิโรจน์ และวิลาวัลย์ (2560) ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ของโรงสีขา้ ว กรณีศึกษา
บริ ษั ท โรงสี รุ่ง อนัน ต์ จํา กัด อํา เภอพล จัง หวัด ขอนแก่ น พบว่ า กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ข องบริษั ท โรงสี รุ่ง อนัน ต์ จํา กัด
ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก แตกต่างกันที่กิจกรรมการขนส่งข้าวเปลือกขาเข้า และประชาสัมพันธ์ และการตลาด และ
งานวิจยั ของ นราพันธ์ (2555) ทําการศึกษาเรื่อง ต้นทุนโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบการโรงสีในห่วงโซ่อปุ ทานข้าวอินทรียใ์ น
จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน พบว่า กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมและกิจกรรมย่อย 12 กิจกรรม ส่วนที่แตกต่างของกิจกรรมหลัก
คือกิจกรรมการบริหารจัดการ
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Table 2 Cost category by resource usage Cost Distribution Criteria and expenses per month
Cost classification based on resource utilization

Personnel costs
cost of space
Cost of using machinery and equipment
cost of consumables
Utility costs and other expenses
Total expenses

Criteria for Cost Distribution

Monthly
expenses
(Baht)

Performance percentage
Percentage of area utilized
in operations
Performance percentage
Performance percentage
Performance percentage

154,595.00
9,333.34

Percentage

67.53
4.08
18.65
0.13
9.61
100.00

42,694.44
297.76
22,000
228,920.54

ต้นทุนโลจิสติกส์ตามระบบต้นทุนกิจกรรมในภาพรวมของโรงสีมีค่าเท่ากับ 228,920.54 บาทต่อเดือน ในแต่ละ
กิจกรรมมีตน้ ทุนการใช้ทรัพยากร บุคลากรมากที่สดุ จํานวน 154,595.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 67.53 ของต้นทุนการใช้
ทรัพยากรต้นทุนรวม รองลงมา การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ จํานวน 42,694.44 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.65 และค่า
สาธารณูปโภคจํานวน 22,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.61 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของของ เสกสรรค์ (2558)
ทํา การศึก ษาเรื่อ ง การวิ เ คราะห์ต ้น ทุน โลจิ ส ติ ก ส์ข องผู้ป ระกอบการโรงสีข ้า วด้ว ยระบบต้น ทุน ฐานกิ จ กรรม พบว่า
ผูป้ ระกอบการโรงสีขา้ วขนาดเล็ก ในแต่ละกิจกรรมมีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรมากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 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

A. Paddy's procurement and
purchasing activities
B. Paddy receiving and storage
activities
C. Paddy Processing Activities
D. Rice packing activities
E. Activities for storing rice in
stocks waiting to be sold
F. Rice order processing
activities
G. Outbound rice transport
activities
Total

Personnel
costs

cost of
space

4,000.00

-

Resource cost
Cost of using cost
of
machinery
consumabl
and
es
equipment
416.67

7.16

cost
(Baht per
month)

Percent
age

400

4,823.83

2.11

Utility costs and
other expenses

32,100.00

1,941.66

9,233.33

141.82

6,600.00

50,016.81

21.85

32,100.00
23,350.00

4,541.68
2,800.00

23,400.00
950

144.83
3.95

6,400.00
1,700.00

66,586.51
28,803.95

29.09
12.58

2,000.00

50

-

-

300

2,350.00

1.03

29,595.00

-

-

-

1,100.00

30,695.00

13.41

31,450.00

-

8,694.44

-

5,500.00

45,644.44

19.94

42,694.44

297.76

22,000.00

228,920.54

100.00

154,595.00

9,333.34

Table 4 Unit cost of medium and small mills, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province
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Main activities

Sub activities

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)
Total Cost (Bath)
B-1 Paddy weighing
B-2 Transfer of paddy to the
dehumidification process
B. Paddy receiving and
(2,000 kg per time)
storage activities
B-3 dehumidification process
B-4 Move the dehumidified paddy and
store it properly.
Total Cost (Bath)
C-1 Moving paddy from storage to
processing into milled rice (2,000 kg
per time).
C-2 Processing of paddy into rice
C-3 The by-products from the
C. Paddy Processing
processing are rice husk and bran,
Activities
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).
Total Cost (Bath)
D-1 Weighing and sewing bags
arrangement for moving (Rice is 65%
D. Rice packing activities
of paddy Packed in 45 kg per sack)
D-2 Moving packaged rice to the
storage location
Total Cost (Bath)
E. Activities for storing rice in
E-1 Storing in proper storage locations
stocks waiting to be sold
Total Cost (Bath)
F. Rice order processing
F-1 Interacting with customers by
activities
phone online communication
Total Cost (Bath)
G-1 Moving packaged rice to storage
in a storage facility
G. Outbound rice transport
G-2 Transporting packaged rice to
activities
customers
(45 sacks each pickup truck, 120
sacks each 6-wheel vehicle)
Total Cost (Bath)
Total cost per month (Bath)

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Cost (Baht per
month)

Percentage

Cost drivers

cost per unit

2.11

Monthly
workload
average
120

4,823.83

Time

40.20

4,823.83
407.16
16,650.00

2.11
0.18
7.27

120
150

Time
Time

3.39
111.00

14,950
18,007.16

6.53
7.87

300,000
150

Kg
Time

0.05
120.05

50,014.32
17,048.83

21.85
7.45

150

Time

113.66

30,758.34
18,777.67

13.44
8.20

300,000
105,000

Kg
Kg

0.10
0.18

66,584.84
10,736.44

29.09
4.69

4,400

Sack

2.44

19,566.67

8.55

4,400

Sack

4.45

195,000

Kg

0.01

500

Time

60.20

30,303.11
2,350.00

1.03

2,350.00
30,100.00

13.15

30,100.00
15,800

6.90

4,400

Sack

3.59

28,944.44

12.64

90

Time

321.60

44,744.44
228,920.54

13.24

1.03

13.15

19.55
100.00

ต้นทุนโลจิสติกส์ตามต้นทุนฐานกิจกรรมต่อหน่วย พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยที่มีมลู ค่ามากที่สดุ
ได้แก่ กิ จกรรมย่อย G–2 การขนส่งข้าวสารบรรจุไปยังลูกค้า มีตน้ ทุนต่อหน่วยเท่ากับ 321.60 บาทซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วัลยา (2553) ทําการศึกษาเรื่อง ศึกษาการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้การวิเคราะห์ตน้ ทุนฐานกิจกรรมของ
โรงงานกระดาษทราย จากากรศึกษาพบว่า กิ จกรรมที่มีตน้ ทุนสูงที่สดุ และอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คือ
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กิจกรรมการจราจรและการขนส่ง และกิจกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และงานวิจยั ของ เรืองเทพ (2551) ทําการศึกษาเรื่อง ลอจิสติส ์
ของโรงสีทรัพย์เจริญ พบว่า เกิดปั ญหาจากผลกระทบจากปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะราคาเชือ้ เพลิงที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึน้
แนวทางการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิ ดขึน้ เป็ นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สุดจากการเก็ บข้อมูลในการปฏิ บัติสถานที่ จ ริง
เนื่องจากเกิดปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรและการเพิ่มขึน้ ของค่าจ้างแรงงาน พืน้ ที่การปลูกข้าวมีจาํ นวนน้อยลง ทําให้
แหล่งวัตถุดิบที่จะเข้าสู่โรงสีขา้ วมีจาํ นวนน้อยลง มีผลให้อัตรากําลังการผลิตในการดําเนินไม่เกิ ดประสิทธิ ภาพ และ
กิจกรรมหลักที่มีตน้ ทุนมากที่สดุ คือ กิจกรรมการแปรรูปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสารกิจกรรมการแปรรูปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร
สูงที่สดุ เนื่อง คุณภาพข้าวที่เกษตรกรนํามาไม่มีคณ
ุ ภาพ ความชืน้ และคุณสมบัติตา่ งๆ ไม่เป็ นไปตามที่ตลาดต้องการดังนัน้
บางครัง้ ต้องมาเป็ นภาระของโรงสี ในการตากข้าวซึง่ เป็ นการเพิ่มต้นทุนในการดําเนินการมากขึน้ ดังนัน้ โรงสีการวิเคราะห์
คํานวณต้นทุนในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้สามารถควบคุมและลดต้นทุนได้จริง กิจกรรมย่อยที่มีตน้ ทุนต่อหน่วยมากที่สดุ คือ
การขนส่งข้าวสารบรรจุไปยังลูกค้า การลดต้นทุนที่สาํ คัญคือการลดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่ง และสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั ที่มีราคานํา้ มันเชือ้ เพลิงเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งจาการศึกษาทางโรงสีใช้รถกระบะ 4 ล้อเป็ นหลักในการขนส่งสินค้าซึ่งมี
ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงซึ่งถ้าไม่มีการวางแผนการขนส่งจะทําให้ตน้ ทุนในการดําเนินกิจการเพิ่มสูงขึน้ ในการบริหารจัดการ
ต้นทุนของโรงสีผปู้ ระกอบการต้องเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายโดยขอความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ต้นทุนโลจิสติกส์โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนฐานกิจกรรมโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก อําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากผูป้ ระกอบการ มีการดําเนินกิจการเป็ นแบบธุรกิจครอบครัว และสืบต่อมาจากบรรพ
บุรุษ มีการจัดการที่ไม่เป็ นระบบและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทัง้ ทางด้านกระบวนการทํางาน และทางด้านการตลาด
ข้อจํากัดในการเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลทําให้ขาดการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆการให้ขอ้ มูลในเชิงปริมาณที่ไม่
ชัดเจนจากการสอบถามหลายครัง้
การสร้างแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ทาํ ให้ตน้ ทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ลดลงผูว้ ิจยั เสนอว่าในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรจะต้องทดลองนําไปใช้จริงโรงสีที่เป็ นกรณีศกึ ษาเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีส้ าํ เร็จด้วยดี เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้รบั ความอนุเคราะห์อย่างสูงจากผูป้ ระกอบการโรงสี ที่เสียสละเวลาใน
การให้ขอ้ มูล และขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
ให้การสนับสนุนทุนวิจยั ขอขอบพระคุณบุคคลทุกท่านและทุกฝ่ ายที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนําทําให้งานวิจยั ฉบับนีส้ าํ เร็จ
ลุลว่ งด้วยดี
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณขยะ
มูลฝอยในประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานเส้นโค้งสิง่ แวดล้อมคุซเน็ตส์ (Environmental Kuznets Curve) โดยใข้ขอ้ มูลแบบ
พาแนล ของ 76 จังหวัดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2562 เพื่อการประมาณค่าความสัมพันธ์ของปริมาณขยะมูล
ฝอย ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว จํานวนประชากร และจํานวนนักท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า เป็ นไปตาม
สมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมคุซเน็ตส์ การเพิ่มขึน้ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจะส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอย
สูงขึน้ จนกระทั่งการพัฒนาเศรษฐกิจมาถึงจุดวกกลับที่ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวเท่ากับ 137,854 บาท มีผล
ทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดตํ่าลง นอกจากนีย้ งั พบว่าจํานวนประชากรและจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ ทําให้ปริมาณ
ขยะมีมลู ฝอยเพิ่มขึน้
คําสําคัญ: ขยะมูลฝอย, ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว, สมมติฐานเส้นโค้งสิง่ แวดล้อมของคุซเน็ตส์
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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บทนํา
ปั จจุบัน ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติถดถอยได้เพิ่มความรุ นแรงมากขึน้ ตามลําดับ จนก่อให้เป็ นปั ญหาทาง
สิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อมนุษย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหามลพิษทางนํา้ อากาศ และป่ าไม้ ซึ่งสาเหตุลว้ นมาจากมนุษย์ที่ได้
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย โดยมีการคาดการณ์ว่าทรัพยากรเหล่านัน้ จะหมดไปภายในไม่กี่สิบปี ขา้ งหน้าถ้า
มนุษย์ยงั ไม่หยุดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รูค้ ณ
ุ ค่า (ธเรศ, 2553) ทัง้ นีป้ ั ญหาทางสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่นบั วันจะทวี
ความรุนแรงขึน้ ในขณะนีค้ ือปั ญหาจาก “ขยะมูลฝอย” (Solid waste) ที่กระจัดกระจายและสะสมอยูต่ ามสถานที่ตา่ งๆ ของ
เมืองหรือชุมชน รวมทัง้ การประสบกับปั ญหาการกําจัดขยะมูลฝอย โดยปั ญหาเหล่านีเ้ กิดขึน้ ทัง้ เมืองขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ สาเหตุที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะปริมาณมูลฝอยที่ถกู ผลิตขึน้ มานัน้ ไม่สามารถทําลาย หรือทําลายได้ไม่ทนั เวลา อันเนื่อง
มากจากการขาดการจัดการที่ดีพอ
แต่ละปี คนไทยทิง้ ขยะรวมกันกว่า 27 ล้านตัน และยังติดอันดับประเทศที่ทิง้ ขยะลงสู่ทอ้ งทะเลมากที่สดุ เป็ น
อันดับ 6 ของโลก (Janna et al., 2015) และ เป็ นประเทศที่มีปัญหาขยะพลาสติกปริมาณมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึง่ ถือว่า
เป็ นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับขนาดและระดับการพัฒนาของประเทศในแต่ละปี จากรายงานปริมาณมูลฝอยใน
ประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษ (2562) ปริมาณขยะในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และผูว้ ิจยั ได้พบว่าปริมาณมูล
ฝอยระหว่างปี พ.ศ. 2553–2561 มีอตั ราการเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งปั จจัยที่ทาํ ให้ปริมาณขยะมากขึน้ จากการมี
จํานวนประชากรเพิ่มขึน้ ชุมชนเมืองขยายตัว การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยว และพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในแต่ละปี มี
แนวโน้มที่เพิ่มมากขึน้ และการจัดการขยะมูลฝอยที่ดาํ เนินการกําจัดไม่ถกู ต้องนัน้ พบว่ามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ ้
มีการบูรณาการทัง้ ด้านสังคมของภาครัฐและเอกชน ด้านการจัดการเทคโนโลยี และการจํากัดขยะมูลฝอยที่ดาํ เนินการ
แบบรวมศูนย์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ยกตัวอย่าง ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา จัดให้มี
การรองรับปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตําบล โดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิง้ ก่อนเข้ากระบวนการกําจัดต่อไป (เนตรนภา, 2558) ส่งผลให้ประชาชนมี
ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมได้ จึงแสดงให้เห็นปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดี ภายใต้การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยงั คงดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถานการณ์ขยะที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีแนวโน้มที่สอดคล้อง
กับสมมติฐานหนึ่งที่รูจ้ กั ในนาม สมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมคุซเน็ตส์ (Environmental Kuznets Curve: EKC) ซึ่งเป็ น
ทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของสิ่งแวดล้อมและตัวแปรทางเศรษฐกิจในลักษณะเส้นโค้งทรงระฆังควํ่า
(Inverted U-shaped function of income per capita) (Grossman & Krueger, 1995) ดังแสดง Figure 1
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Figure 1 Environmental Kuznets Curve
Source: Kuznets (1955)
โดยตัว แปรด้า นสิ่ง แวดล้อ มจะมีค วามเสื่อ มโทรมมากขึน้ ในช่ว งแรกของการพัฒนาประเทศเนื่ อ งจากเมื่อ
เศรษฐกิจมีการขยายตัว ทําให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจมากขึน้ จึงก่อให้เกิดมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ
เพิ่มขึน้ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็ นจุดวกกลับ (Turning point) เมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับหนึ่ง
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ อาจส่งผลต่อความรับผิดชอบและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดมลพิษ ทําให้ระดับความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงนีก้ ารฟื ้ นฟูและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมจะมีมากกว่าอัตราความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
(วุฒิพงษ์, 2558)
ในอดีตการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนัน้ มีคอ่ นข้าง
หลากหลาย แต่การศึกษาเชิ งประจักษ์ที่ตวั แปรสิ่งแวดล้อมเป็ นการผลิตหรือการเกิ ดขยะมูลฝอยจากการเพิ่มขึน้ ของ
ประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีไม่มากนัก ตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ Magazzino, Mele, and Schneider
(2020) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขยะมูลฝอยของชุมชน (Municipal Solid Waste: MSW) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และ ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในสวิ ต เซอร์แ ลนด์ โดยผลการศึก ษาพบว่า
ความสัมพันธ์เป็ นไปตามสมมติฐาน EKC
กรณีของประเทศไทยได้มีงานศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขยะมูลฝอยกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น จิ ระ (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขยะมูลฝอย และตัวแปรด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวประชากร และจํานวนประชากร นัน้ พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน
EKC และงานของ ณัฐศวัตน์ (2561) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณขยะราย
จังหวัดของประเทศไทย ที่พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน EKC เช่นเดียวกัน
สําหรับบทความนีแ้ ตกต่างจากงานศึกษาในอดีต เนื่องจากที่ผ่านมาได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ แต่ยงั มีขอ้ มูลของขยะมูลฝอยไม่มากนัก รวมทัง้ ตัวแปรด้านการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเลือกใช้วิธีการประมาณค่าที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะมี
ความแตกต่างจากงานศึกษาในอดีต คือ ช่วงเวลาของการศึกษาที่มีผลต่อปริมาณขยะมูลฝอย จํานวนประชากร จํานวน
นัก ท่ อ งเที่ ย ว และผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมจัง หวัด ต่อ หัว (Gross Provincial Products per capita: GPP per capita) ของ
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ประเทศไทย โดยใช้แบบจําลองสมการกําลังสอง (Quadratic model) ภายใต้สมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์
เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยและ
ทราบถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อปริมาณขยะมูลฝอย
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
ศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทย
ตามสมมติฐานเส้นโค้งสิง่ แวดล้อมคุซเน็ตส์
การตรวจเอกสาร
จากการศึกษางานวิจัยที่ เ กี่ ย วข้องโดยส่วนใหญ่ จ ะเป็ นการศึกษาความสัม พัน ธ์ภ ายใต้ส มมติ ฐานเส้นโค้ง
สิ่ง แวดล้อ มของคุซ เน็ ต ส์ร ะหว่า งปริม าณขยะมูล ฝอยกับ ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมของประเทศ กล่า วคื อ Baalbaki and
Marrouch (2020) ทดสอบสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมคุซเน็ตส์ของขยะมูลฝอยชุมชนกลุม่ ประเทศองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2538–2555 โดยใช้แบบจําลองการวิเคราะห์ถดถอยโพลีโนเมียลแบบยืดหยุน่ (Flexible polynomial model) พบว่า
ความสัมพันธ์ของเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมคุซเน็ตส์ระหว่าง GDP per capita และขยะมูลฝอยต่อหัว สามารถอธิบายได้จาก
การมี ก ฎระเบี ย บด้า นสิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในประเทศที่ พัฒ นาแล้ว ที่ อ าจเกิ ด จากบทบาทที่ ส าํ คัญ ของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการจัดการของเสียในกลุ่มประเทศ OECD ในช่วงเวลาเดียวกัน Magazzino et al. (2020) ได้ใช้
ข้อมูลอนุกรมเวลาในสวิตเซอร์แลนด์ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดขยะมูลฝอย ต่อหัวกับ GDP ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถกู นํากลับมาใช้ประโยชน์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากของเสีย พบว่าขยะมูลฝอย และ GDP เป็ นไป
ตามสมมติฐาน EKC และการนําขยะกลับไปใช้ประโยชน์ดว้ ยการรีไซเคิลและการหมักปุ๋ ย เป็ นตัวขับเคลือ่ นหลักในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ งานศึกษาของ จิระ (2552) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ GDP ภาษี จากฐานการบริโภค (Consumer tax based) และจํานวนประชากร ในช่วงปี พ.ศ.
2535-2549 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั ปริมาณขยะมูลฝอยเป็ นไปตามสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซ
เน็ตส์ และในส่วนของภาษี ที่เก็บจากฐานการบริโภคมีสว่ นทําให้ระดับราคาสินค้าสูงขึน้ ซึ่งมีผลต่ออุปสงค์ในการบริโภค
ลดลง ทําให้ปริมาณขยะลดลงตามไปด้วย และงานศึกษาของ ณัฐศวัตน์ (2561) ทดสอบความสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัว จํานวนประชากร และจํานวนนักท่องเที่ยว ต่อปริมาณขยะมูลฝอย ช่วงปี พ.ศ. 2549-2558 โดยใช้วิธีการ
ประมาณค่าแบบ Pooled (weighted) Static OLS และกําหนดให้ขอ้ มูลของตัวแปรทัง้ หมดถูกแปลงให้อยู่ในรู ป natural
logarithm พบว่าความสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวกับปริมาณขยะมูลฝอยเป็ นไปตามสมมติฐานเส้นโค้ง
สิง่ แวดล้อมของคุซเน็ตส์ โดยจุดวกกลับเกิดขึน้ ณ ระดับที่ผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัวเท่ากับ 594,558 บาท และพบว่าปริมาณ
ขยะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจํานวนประชากร และจํานวนนักท่องเที่ยว
วิธีการดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่มีลกั ษะแบบข้อมูลพาแนล ซึ่งเป็ นข้อมูลราย
จังหวัด 76 จังหวัด ระยะเวลา10 ปี ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2553–2562 รวมทัง้ สิน้ 760 ตัวอย่าง ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬที่แยกตัวออก
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จากจังหวัดหนองคาย ซึ่งเพิ่งได้รบั การประกาศเป็ นจังหวัดในปี พ.ศ. 2554 ทําให้ไม่มีขอ้ มูลครบถ้วนในช่วงปี ที่ศึกษา ทัง้ นี ้
กําหนดให้ปริมาณขยะมูลฝอยเป็ นตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัวยกกําลังสอง จํานวนประชากร และจํานวนนักท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อปริมาณขยะมูลฝอย โดยเก็บ
รวบรวมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทาํ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยใช้แบบจําลองสมการกําลังสอง
ทําการทดสอบและหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี ้ ซึ่งมี
แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาดังนี ้
SWit =β0 + β1 GPPit +β2 GPP2it +β3 POPit +β4 TOUit + uit
กําหนดให้
i
คือ
จังหวัดในประเทศไทย จํานวน 76 จังหวัด
t
คือ
ช่วงเวลาปี ที่ t (พ.ศ. 2553–2562)
SW
คือ
ปริมาณขยะมูลฝอย (หน่วย: พันตัน)
GPP คือ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (หน่วย: พันบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวกําลังสอง
GPP2 คือ
POP คือ
จํานวนประชากร (หน่วย: พันคน)
TOU คือ
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางชั่วคราวตัง้ แต่ 24 ชั่วโมงขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 90 วัน (หน่วย: พันคน)
β
คือ
เวคเตอร์ของค่าประมาณค่าสัมประสิทธ์
u
คือ
ส่วนที่ตกค้าง หรือ ส่วนที่เหลือ (Residual term)

เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็ นข้อมูลพาแนล (Panel data) ดังนัน้ จึงต้องมีการทดสอบความ
นิ่งของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มีคา่ เฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน (Variance) ที่ไม่คงที่และเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
ความสัมพันธ์ไม่แท้จริง (Spurious regression) โดยการศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้เลือกใช้วิธีการทดสอบ Im, Pesaran and Shin
(IPS) จากนั้น วิ เ คราะห์ข ้อ มูล พาแนลโดยเริ่มจากการคาดประมาณสมการปั จจัยกําหนดความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขยะมูลฝอยแบบ Fixed Effect Model และ Random Effect Model แล้วจึงนําไปทดสอบ
ความเหมาะสมของ Fixed Effect Model และ Random Effect Model ด้วยวิธี Hausman Test

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย การทดสอบพาแนลยูนิทรู ท เพื่อทดสอบความนิ่งของข้อมูล และการ
ประมาณค่าแบบจําลองจากการทดสอบด้วยวิธี Hausman Test เพื่อทดสอบความเหมาะสมว่าควรใช้แบบจําลองรู ปแบบ
Fixed Effect หรือ Random Effect
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การทดสอบพาแนลยูนทิ รู ท
ผลการทดสอบพาแนลยูนิทรูทของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขยะมูลฝอย และตัวแปร
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว จํานวนประชากร จํานวนนักท่องเที่ยว จากการทดสอบพาแนลยู
นิทรู ทที่ทาํ การทดสอบด้วยวิธี LLC กําหนดให้มีจุดตัดแกนและมีแนวโน้มเวลา (Intercept and Trend) พบว่า ข้อมูล
พาแนลมีลกั ษณะนิ่ง ณ ระดับ Level หรือ I(0) เนื่องจาก ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01.
กล่าวคือ ตัวแปรนัน้ มีความนิ่งของข้อมูล หรือมีคณ
ุ สมบัติ Stationary
การประมาณค่าแบบจาํ ลองพาแนล
การศึกษาข้อมูลพาแนล จากการคาดประมาณสมการปั จจัยกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและขยะมูล ฝอยแบบ Fixed Effect Model และ Random Effect Model ด้ว ยสถิ ติท ดสอบ Hausman ทํา ให้
ทราบผลดังแสดงใน Table 1
Table 1 Hausman Test
Independent Variable

GPP
GPP2
POP
TOU
Constant

Dependent Variable
SW
Fixed effect model
1.5589***
(0.00)
-0.0057*
(0.06)
1.0371***
(0.00)
0.0217***
(0.00)
-800.7763***
(0.00)

Random effect model
0.2894**
(0.02)
-0.0057
(0.70)
4.768***
(0.00)
0.0265***
(0.00)
-133.4997***
(0.00)
Chi-square = 223.69
Prob. = 0.00

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 โดยการคาดประมาณเพื่อเปรียบเทียบแบบจําลอง Fixed effect และ Random
effect ของการศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และขยะมูล ฝอย ผลการทดสอบพบว่า
แบบจําลองที่เหมาะสม คือ แบบจําลอง Fixed effect เนื่องจาก ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังนัน้ ผล
การประมาณค่าแบบจําลอง ด้วยวิธี Fixed effect สามารถแสดงเป็ นสมการความสัมพันธ์ได้ดงั นี ้
SW = -800.7763+1.5589GPP–0.0057GPP2 +1.0371POP+0.0217TOU
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ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโดยใช้ขอ้ มูลพาแนล ดังแสดงใน Table 1 ทําให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัว (GPP) และปริมาณขยะมูลฝอย (SW) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Figure 2) กล่าวคือ ช่วงแรก
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึน้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว จะส่งผลทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึน้
เรือ่ ยๆ และเมื่อระยะเวลาผ่านไปมีการพัฒนาเศรษฐกิจ จนกระทั่งผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวมีคา่ มากกว่า 137,8541
บาทต่อคนต่อปี จะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดตํ่าลง ซึง่ ณ จุดนีเ้ รียกว่า จุดวกกลับ (Turning point) ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์
ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นรู ประฆังควํ่า สอดคล้องกับงานศึกษาของ ณัฐศวัตน์ (2561) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานเส้นโค้ง
สิง่ แวดล้อมของคุซเน็ตส์
ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอย และ
จํานวนประชากร (POP) และจํานวนนักท่องเที่ยว (TOU) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์
ดังต่อไปนี ้ เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึน้ 1,000 คน จะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึน้ ประมาณ 1.04 พันตัน และเมื่อ
จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 1,000 คน จะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึน้ ประมาณ 21.7 ตัน
1
วิธีการคํานวณจุดวกกลับ คือกําหนดให้ ค่าอนุพนั ธ์ลาํ ดับที่ 1 ของ SW เมื่อเทียบกับ GPP เท่ากับ 0
จะได้วา่ GPP เท่ากับ 137,854

Figure 2 The relationship between economic growth and solid waste.
บทสรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยในประเทศไทย ตามสมมติฐานเส้นโค้งสิง่ แวดล้อมของคุซเน็ตส์ (Environmental Kuznets Curve : EKC) จาก
การศึกษาใช้ขอ้ มูลพาแนลของประเทศไทย รายจังหวัดทัง้ หมด 76 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬซึง่ เพิ่งได้รบั การประกาศ
เป็ นจังหวัดในปี พ.ศ. 2554) ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2562 ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ขยะมูลฝอยในประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานเส้นโค้งสิง่ แวดล้อมของคุซเน็ตส์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี ้
เมื่อกําหนดให้ปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็ นตัวแทนของสิ่งแวดล้อม เป็ นตัวแปรตาม และผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว
ซึง่ เป็ นตัวแทนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นตัวแปรอิสระ พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานเส้นโค้งสิง่ แวดล้อมของคุซ
เน็ตส์ กล่าวคือ เมื่อระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวเพิ่มสูงขึน้ ในช่วงแรก ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึน้ และปริมาณ
ขยะมูลฝอยจะเริ่มลดลงเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวมีค่าเท่ากับ 137,854 บาทเป็ นต้นไป ทัง้ นีห้ ากเทียบจุด
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วกกลับของความสัมพันธ์ จะพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553–2562 จํานวนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวตํ่ากว่า
137,854 บาทต่ อ คนต่ อ ปี มี จ ํา นวนมากถึ ง 53 จั ง หวั ด จากทั้ง สิ ้น 76 จั ง หวั ด โดยจั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือคิดเป็ นร้อยละ 35 และ 30 ของ 53 จังหวัดที่มีรายได้ต่าํ กว่าจุดวกกลับดังกล่าว
สําหรับปั จจัยที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวที่ส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังพบว่า
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ การเปลีย่ นแปลงของปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ จํานวนประชากร และจํานวนนักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ ชีใ้ ห้เห็นว่าการเพิ่มขึน้ ของปริมาณขยะมูลฝอย เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของจํานวนประชากร
จํานวนนักท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคํานึงถึงปั จจัยด้านการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ด้า นคุณ ภาพชี วิ ตประชากร ด้า นการส่งเสริมการท่อ งเที่ย ว ในการกําหนดนโยบาย ระเบี ย บข้อบังคับ
ตลอดจนการส่งเสริมความรู ก้ ับประชาชนเพื่อให้เกิ ดความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดควรจัดทําและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ให้เป็ นไปตามข้อจํากัด และ
สอดคล้องกับความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ ทัง้ ในเขตเมือง แหล่งท่องเที่ยว และในเขตชุมชน
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The analysis of factors influencing the fertility of population in Thailand
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงภาวะการเจริญพันธุ์ และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะการเจริญพันธุก์ บั ปั จจัยด้านต่างๆ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร โดยงานวิจยั นีใ้ ช้ขอ้ มูลพาแนล
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยข้อมูลรายปี ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2556–2562 และข้อมูลรายจังหวัดในประเทศไทย 77 จังหวัด ผล
การคาดประมาณพบว่าปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อภาวะการเจริญพันธุ์มีผลลัพธ์ดงั นี ้ การเพิ่มขึน้ ของค่าจ้างเฉลี่ยของ
ประชากรเพศหญิงต่อหัว ผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว อัตราการว่างงานของประชากรเพศหญิง จํานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรเพศหญิ ง อัตราประชากรที่อยู่ในเขตเมือง มีผลทําให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลง และในทางตรงกันข้าม การ
เพิ่มขึน้ ของอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกมีผลทําให้ภาวะการเจริญพันธุเ์ พิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
ทุกประการ
คําสําคัญ: ข้อมูลแบบพาแนล, ประชากรเพศหญิง, ภาวะการเจริญพันธุ์
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

176

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

บทนํา
ปั ญหาการลดลงภาวะการเจริญพันธุเ์ ป็ นปั ญหาสังคมที่สาํ คัญ เนื่องจากการลดลงของภาวะการเจริญพันธุส์ ง่ ผล
ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ภาวะการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างประชากรที่ไม่สมดุล ซึง่ จะส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต หลายประเทศทั่วโลกนัน้ ล้วนประสบกับปั ญหาการขาดแคลนเด็กเกิดใหม่ ส่งผลให้จาํ นวนเด็กที่เกิดมาไม่เพียงพอ
ต่อการรักษาระดับจํานวนประชากรเดิมไว้ได้ รวมถึงประเทศไทยเองก็ได้รบั ผลกระทบเป็ นอย่างมากจากปั ญหาเด็กเกิด
น้อยหรือปั ญหาการลดลงของภาวะการเจริญพันธุ์ (Figure 1) แสดงให้เห็นว่าจํานวนของเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยนัน้
ลดลงทุกปี และไม่อยูใ่ นระดับทดแทนของประชากรเดิมได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนจี ้ ะส่งผลให้ในอนาคตจํานวนของคนไทยจะมี
ขนาดลดลง (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2015)
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Figure 1 Total Fertility Rate in Thailand 1992–2018
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของปั ญหาการลดลงของภาวะการเจริญพันธุป์ ระเทศไทยนัน้ ปั ญหาการเกิดน้อยของ
ประชากรเริ่มส่งผลกระทบรุ นแรงต่อระบบเศรษฐกิ จและสังคมรุ นแรงมากขึน้ เป็ นลําดับ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ส่งผลให้สงั คมเกิดการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็ น
สังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เป็ นเหตุให้พฤติกรรมการมีบุตรของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเป็ นครอบครัว
ใหญ่เน้นมีบตุ รเป็ นจํานวนมาก ก็ได้เริ่มลดขนาดของครอบครัวและจํานวนของการมีบตุ รลง ประกอบกับการใช้นโยบาย
ชะลออัตราการเพิ่มประชากรในอดีต ซึ่งเป็ นนโยบายสนับสนุนให้คสู่ มรสมีการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจ รณรงค์การ
คุมกําเนิด การใช้ถงุ ยางอนามัย และอีกหลากหลายวิธีการที่ถกู นํามาใช้ในการช่วยลดการตัง้ ครรภ์อนั ไม่พึงประสงค์ จาก
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพของนโยบายข้างต้นส่งผลให้อตั ราการเพิ่มขึน้ ของประชากรในประเทศไทยอยูใ่ นระดับตํ่าในเวลา
ต่อมา (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2015; เจมส์ กัลป์ ลาเฮอร์, 2018)
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ะเป็ นการศึกษาถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของภาวะการเจริญพันธุ์ วิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของประชากรในประเทศไทย และศึกษาปั จจัยหรือตัวแปรทาง
เศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่สง่ อิทธิพลต่อภาวะการเจริญพันธุใ์ นประเทศ
ไทย ซึง่ จากการศึกษาเกี่ยวกับภาวะการเจริญพันธุใ์ นประเทศไทยที่ผา่ นมานัน้ ยังไม่พบว่ามีการนําปั จจัยเกี่ยวกับอัตราการ
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เสียชีวิตของเด็กทารก เข้ามามีสว่ นร่วมในการอธิบายภาวะการเจริญพันธุอ์ ย่างชัดเจน ซึง่ จากการศึกษาในต่างประเทศนัน้
อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกก็ถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการวิเคราะห์ภาวะการเจริญพันธุไ์ ด้เป็ นอย่างดี รวมถึงในการนํา
ข้อมูลแบบพาแนลมาเป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ดว้ ยเช่นกัน โดยการศึกษานีส้ ามารถนําเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนด
มาตรการหรือนโยบายในการแก้ไขปั ญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการลดลงของภาวะการเจริญพันธุใ์ นอนาคตได้
การตรวจเอกสาร
การศึกษานีใ้ ช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของ Becker and Barro (1988) ในการวิเคราะห์ เนื่องจากสามารถแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจและภาวะการเจริญพันธุไ์ ด้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถอธิบายประเด็น
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับภาวะการเจริญพันธุ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้เป็ นอย่างดี และแนวคิดนีย้ ังได้รบั การยอมรับโดยนัก
เศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปในการใช้เป็ นกรอบแนวคิด พืน้ ฐานในการศึกษาประเด็ นเกี่ ยวกับ ภาวะการเจริญพันธุ์ใ นเชิ ง
เศรษฐศาสตร์อีกด้วย
แบบจาํ ลองภาวะการเจริญพันธุ์และการเปลีย่ นแปลงประชากร (A Model of Fertility and Population Change)
แบบจําลองภาวะการเจริญพันธุแ์ ละการเปลีย่ นแปลงประชากรนีต้ งั้ อยู่บนสมมติฐานที่วา่ มนุษย์หนึง่ คนจะมีชีวิต
อยูไ่ ด้สองช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาในวัยเด็ก และช่วงเวลาในวัยผูใ้ หญ่ เพื่อความง่ายในการวิเคราะห์จึงกําหนดให้การแต่งงาน
จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจมีบตุ รของครอบครัวและไม่มีผลต่อการวิเคราะห์ในแบบจําลองนี ้ และกําหนดให้พอ่ แม่ทกุ คนนัน้
จะมีบตุ รเมื่อเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาํ หรับภาวะการเจริญพันธุม์ ีสมมติฐานว่าอรรถประโยชน์ของ
พ่อแม่จะขึน้ อยูก่ บั จํานวนและคุณภาพของบุตร โดยมีขอ้ สมมติที่สาํ คัญในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางประชากรและ
ภาวะการเจริญพันธุค์ ือความบริสทุ ธิ์ใจหรือความรักของพ่อแม่ที่มีตอ่ บุตร (Altruistic toward children)
แบบจําลองนีอ้ าศัยสมมติฐานของความรักของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรมาใช้เพื่อสร้างการวิเคราะห์แบบจําลองแบบ
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงประชากร โดยที่ความรักของพ่อแม่ที่มีตอ่ บุตรนัน้ แสดงให้เห็นได้โดยอรรถประโยชน์ของพ่อแม่
จะขึน้ อยูก่ บั อรรถประโยชน์ของบุตรในทิศทางบวก หากอรรถประโยชน์ของพ่อแม่เป็ นฟั งก์ชนั ที่แยกได้ออกเป็ น การบริโภค
ของพ่อแม่ (c0 ) และอรรถประโยชน์รวมของบุตรทุกคน ดังนัน้ แบบจําลองอรรถประโยชน์ของพ่อแม่สามารถแสดงได้ดงั นี ้
n

U0 =v+(c0 ) � ∅i (U1,i ,n0 )
i=0

คืออรรถประโยชน์ของพ่อแม่
U0
v
คือฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ เมื่อ v' > 0 v" < 0
U1, i คืออรรถประโยชน์ของบุตรคนที่ i
คือจํานวนของบุตร
n0
i คือ subscript แสดงบุตรคนที่ i , i =1,…,n
แบบจําลองนีก้ าํ หนดให้พ่อแม่ปฏิบตั ิต่อบุตรทุกคนเหมือนกันทุกประการ ด้วยเหตุนีฟ้ ั งก์ชัน ∅i แต่ละตัวจะ
เหมือนกันจึงเขียนฟั งก์ชันได้เป็ น ∅i = ∅ นั่นคือพ่อและแม่จะไม่มีความลําเอียงต่อบุตรคนใดคนหนึ่ง ฟั งก์ชันนีม้ ีการ
เพิ่มขึน้ ในลักษณะโค้งเว้า (Concave) นั่นคืออรรถประโยชน์ของบุตรแต่ละคนจะเป็ น U1,i ดังนัน้ พ่อแม่หรือครอบครัวจะ
กําหนดให้
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ได้รบั อรรถประโยชน์สงู สุด ก็ต่อเมื่อบุตรทุกคนได้รบั อรรถประโยชน์ในระดับเดียวกัน U1, i = U1, j ดังนัน้ จึงสามารถแสดง
สมการอรรถประโยชน์ของพ่อแม่ได้ดงั นี ้
U0 = v(c0 )+n0 ∅(U1,i ,n0 )

โดยแบบจําลองนีจ้ ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์กบั ภาวะการเจริญพันธุ์
ว่าสามารถใช้แนวคิดหรือทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์เข้ามาอธิบายการประเด็นการเปลีย่ นแปลงขนาดของประชากรได้

วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปาลิดา (1998) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยภาวะการเจริญพันธุใ์ นประเทศไทย เพื่อศึกษา
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ ในประเทศไทย และเปรียบเทียบปั จจัยที่เป็ น
ตัวกําหนดภาวะการเจริญพันธุ์ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล รวมทัง้ เปรียบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการ
เจริญพันธุ์ของสตรี 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุ 15–24, 25–34, และ 35–49 ปี โดย อาศัยวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ตามแนวความคิดเศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยภาวะการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มขึน้ ของรายได้และการศึกษาของ
สตรีที่มีผลต่อต้นทุนเสียโอกาสของเวลาและภาวะการเจริญพันธุ์
Awad and Yussof (2017) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อภาวะการเจริญพันธุใ์ นประเทศมาเลเซีย โดยใช้ขอ้ มูลใน
การศึกษาวิเคราะห์ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1980–2014 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) method
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในระยะยาวทุกตัวแปรได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราการตายของเด็กทารก
การศึกษา และการจ้างงานของเพศหญิง มีผลกระทบเชิงลบต่ออัตราการเจริญพันธุอ์ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Ohinata and Varvarigos (2020) ศึก ษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาวะการเจริญพัน ธุ์กับ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
การศึกษานีน้ าํ เสนอแนวคิดและทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงภาวะการเจริญพันธุโ์ ดยใช้ขอ้ มูลประชากรประเทศในแถบทวีป
ยุโรป สแกนดิเนเวีย สหรัฐอเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของภาวะการเจริญพันธุ์จะ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรู ปตัว N โดยระยะแรกภาวะการเจริญพันธุ์สงู เพราะสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้พ่อแม่ไม่
ลงทุนกับการศึกษาของบุตรแต่จะเน้นมีบตุ รมากเพื่อช่วยในการทํางานแทนทําให้อตั ราการเกิดสูง เมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึน้
พ่อแม่ก็จะลงทุนการศึกษาของบุตรมากขึน้ โดยค่าใช้จ่ายในการศึกษาทําให้ครอบครัวไม่มีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะให้
บุตรหลายคนได้เรียนจนครบทุกคน จึงต้องวางแผนการมีบตุ รหรือมีบตุ รน้อยลงอัตราการเจริญพันธุจ์ ึงลดลง แต่ต่อมาเมื่อ
ครอบครัวมีรายได้ต่อหัวสูงขึน้ ที่มากพอจะใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลายคนได้ ก็จะทําให้การมีบตุ รเพิ่มมากขึน้ และ
ภาวะการเจริญพันธุก์ ็เพิ่มสูงขึน้
Silva and Tenreyro (2020) ศึกษาเรื่องการลดลงของภาวการณ์เจริญพันธุใ์ นระดับโลก โดยใช้แบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อศึกษาถึงการลดลงของภาวะการเจริญพันธุใ์ นประเทศกําลังพัฒนา
ทั่วโลก จากการวิเคราะห์คน้ พบว่านโยบายการควบคุมประชากรส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานของสังคม ขณะที่การลดลง
ของภาวะการเจริญพันธุ์เกิดขึน้ ในช่วงที่เศรษฐกิจและภาวะการสะสมทุนมนุษย์มีการเติบโตที่สงู การเสียชีวิตของทารก
และเด็กเล็กจะลดลง โดยที่นโยบายการควบคุมประชากรจะเป็ นตัวเร่งทําให้เกิดอัตราการเจริญพันธุข์ องประชากรลดลง
วิธีการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจมีบุตรหรือภาวะการ
เจริญพันธุใ์ นประเทศไทย เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาความและการใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model)
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ในการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยหลายตัวแปร แบบจําลองเรื่องปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเจริญ
พั น ธุ์ ใ นประไทย โดยใช้ วิ ธี Fixed Effect Regression Model (FEM) ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ เชิ ง
ประชากรศาสตร์ และเชิงสังคมศาสตร์ ว่าด้วยภาวะการเจริญพันธุ์ โดยปั จจัยที่ศกึ ษาแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ ปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ ปั จจัยทางประชากร และปั จจัยทางด้านสังคม ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ใน
รู ปแบบของข้อมูลพาแนล (Panel Data) ซึ่งได้ทาํ การเก็บข้อมูลเป็ นลักษณะของข้อมูลรายจังหวัดในประเทศไทยจํานวน
77 จังหวัด ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 7 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2562 จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี ้ (1)
กระทรวงสาธารณสุข (2) สํานักงานสถิติแห่งชาติ (3) กระทรวงมหาดไทย (4) สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (5)
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แบบจําลองที่ใช้ในการคาดประมาณคือ
FERi, t =b0 +b1 Wagei,t + b2 GPPi,t +b3 Unemi,t +b4 Edui,t +b5 Mori,t +b6 Urbani,t +ei,t
เมื่อ i คือ จังหวัดในประเทศไทยจํานวน 77 จังหวัด, t คือ ช่วงเวลาปี ที่ t (พ.ศ. 2556–2562), b0 คือค่าคงที่, bn
คือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ โดยที่ n = 1,2,3…, ei,t คือค่าความคลาดเคลือ่ น
Table 1 variables and hypotheses used in research
Variable
Variable Description
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

Relationship
+
-

ผลการวิจัย
การทดสอบพาแนลยูนทิ รู ท (Panel Unit Root)
การทดสอบพาแนลยูนิทรู ท (Panel Unit Root) ของข้อมูลนัน้ เพื่อทดสอบว่าข้อมูลนัน้ มีลกั ษณะความนิ่ง หรือมี
ลัก ษณะไม่นิ่ ง โดยผลลัพ ธ์พ บว่า ข้อ มูล พาแนลมี ล ัก ษณะเป็ น I(0) คื อ มี ค วามนิ่ ง ของข้อ มูล ที่ ร ะดับ (Level) ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว พบว่าข้อมูลพาแนลนีม้ ีลกั ษณะไม่นิ่งที่ระดับ (Level) จึงทําการแก้ไขโดยทําการ differencing
ลําดับที่ 1 (1st difference) และผลลัพธ์พบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว มีลกั ษณะข้อมูลเป็ น I(1)
การทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน (panel cointegration test)
การทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน (panel cointegration test) เป็ นทดสอบว่าตัวแปรต่างๆนัน้ มีความสัมพันธ์ใน
เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม่ โดยผลลัพธ์พบว่าตัวแปรต่างๆในการวิเคราะห์นนั้ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว
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การทดสอบทางสถิตเิ บือ้ งต้น (statistical test results)
ทดสอบการการะจาย Jarque-Bera ของตัวแปรอัตราการเจริญ พัน ธุ์ ค่า จ้า งของประชากรเพศหญิ งต่อหัว
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว อัตราการว่างงานของประชากรเพศหญิ ง จํานวนปี การศึกษาของประชากรเพศหญิง อัตราการ
เสียชีวิตของเด็กทารก และอัตราการอยูเ่ ขตเมืองของประชากร มีคา่ เท่ากับ 236.77, 1617.43, 4761.16, 1212.13, 41.14,
82.04 และ 993.53 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าห่างจากศูนย์มาก แสดงให้เห็นว่าการกระจายของตัวแปรดังกล่าวไม่เป็ นการ
กระจายแบบปกติ (normal distribution) ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั (Table 2)
Table 2 Show descriptive statistic
e

Unit of Variable

Observation

Mean

SD

Max

Min

Jarque-Bera

Skewness

19.58

6.24

45.17

8.34

236.77

1.32

Female

539

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

539
539

5.83
27.89

2.02
15.2

13.10
100.00

0.80
6.66

82.04
993.53

0.77
1.91

Population
e

ผลลัพธ์การทดสอบแบบ 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.
จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญพันธุ์กบั ค่าจ้างเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงต่อหัว ผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัว อัตราการว่างงานของประชากรเพศหญิง จํานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพศหญิง อัตราการเสียชีวิต
ของเด็กทารก อัตราความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทุกตัวมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.01 จากผลลัพธ์ขา้ งต้นสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
ค่าจ้างของประชากรเพศหญิงต่อหัวส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญพันธุใ์ นทิศทางตรงกันข้าม เมื่อค่าจ้างของ
ประชากรเพศหญิงต่อหัวเพิ่มขึน้ 1 พันบาท จะทําให้อตั ราการเจริญพันธุล์ ดลงเท่ากับ 0.07 คนต่อประชากรเพศหญิงหนึง่
พันคน กล่าวคือเมื่อค่าจ้างในการทํางานของประชากรเพศหญิงสูงขึน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนค่าเสียโอกาศต่อการมีบตุ รจะมีค่า
เพิ่มขึน้ โดยเปรียบเทียบ ทําให้ประชากรเพศหญิงจึงเลือกที่จะทํางานแทนที่จะแต่งงานหรือมีบตุ ร ส่งผลให้เมื่อค่าจ้างของ
ประชากรเพศหญิงต่อหัวเพิ่มขึน้ จะทําให้อตั ราการเจริญพันธุล์ ดลง
ผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัวคือตัวแปรที่แสดงความสามารถในการสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขัน้ สุดท้าย
ของจังหวัดเฉลี่ยต่อประชากร 1 คน ซึ่งสามารถใช้แทนการแสดงถึงการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนัน้
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เมื่อผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัวมีอิทธิพลต่อภาวะการเจริญพันธุใ์ นทิศทางตรงกันข้าม เมื่อผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัวเพิ่มขึน้ 1
พันบาท จะทําให้อตั ราการเจริญพันธุล์ ดลงเท่ากับ 0.026 คนต่อประชากรเพศหญิงหนึ่งพันคน กล่าวคือการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาสูร่ ะบบเศรฐกิจแบบอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความต้องการของ
การมีบุตรลดลง จากในยุคสังคมเกษตรกรรมที่นิยมการมีบุตรเป็ นจํานวนมากเพื่อนํามาใช้เป็ นแรงงานในการทําการ
เกษตรกรรมมาสูก่ ารมีบตุ รเพียงคนเดียวหรือไม่มีบตุ รเลยในยุคเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม (Caldwell, 1982)
อัตราการว่างงานของประชากรเพศหญิงส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญพันธุใ์ นทิศทางตรงกันข้าม เมื่ออัตราการ
ว่างงานของประชากรเพศหญิงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1 จะทําให้อตั ราการเจริญพันธุล์ ดลงไปเท่ากับ 0.71 คนต่อประชากรเพศ
หญิงหนึ่งพันคน กล่าวคืออัตราการว่างงานมีผลกระทบต่อรายได้ของประชากร เมื่อการว่างงานในประเทศเพิ่มสูงขึน้ จะ
ส่งผลให้รายได้ของประชากรลดน้อยลง ซึ่งรายได้ที่นอ้ ยลงมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจมีบุตร ในเชิงเศรษฐศาสตร์โดย
(Becker 1988) กล่าวว่าว่าการมีบตุ รเปรียบได้กบั การบริโภคสินค้าคงทนชนิดหนึง่ ซึ่งรายได้มีผลอย่างมากกับการบริโภค
กับสินค้าประเภทนี ้ เมื่อการว่างงานที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้รายได้ของประชากรลดลงก็จะทําให้อตั ราการเจริญพันธุล์ ดลง
จํานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญพันธุใ์ นทิศทางตรงกันข้าม เมื่อ
จํา นวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพศหญิ งเพิ่ มขึน้ 1 ปี จะทํา ให้อัตราการเจริญ พัน ธุ์ล ดลงเท่ากับ 2.11 คนต่อ
ประชากรเพศหญิ งหนึ่งพันคน กล่าวคือประชากรเพศหญิ งมีการศึกษาที่ สูงขึน้ ส่งผลให้รูปแบบการดําเนิ นชี วิ ต ของ
ประชากรเพศหญิงเปลี่ยนแปลงไป นอกจากโอกาสทางด้านหน้าที่การงานที่ดีขนึ ้ และรายได้ท่ีสงู ขึน้ แล้ว การศึกษาที่ดีขนึ ้
ยังส่งผลให้บทบาทในการทํางานของประชากรเพศหญิงในประเทศไทยนัน้ มีความสําคัญเพิ่มสูงขึน้ มากกว่าในอดีต ทําให้
ประชากรเพศหญิงในประเทศไทยเลือกที่จะให้ความสําคัญกับการใช้เวลาทํางานหารายได้เพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมมากกว่าการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือการมีบตุ ร (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ,์ 1984)
อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญพันธุใ์ นทิศทางเดียวกัน เมื่ออัตราการเสียชีวิตของ
เด็กทารกลดลง 1 คนต่อประชากรพันคน จะทําให้อตั ราการเจริญพันธุล์ ดลงเท่ากับ 0.12 คนต่อประชากรเพศหญิงหนึง่ พัน
คน กล่าวคืออัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดลดลงจะส่งผลให้ภาวะการเจริญพันธุล์ ดลงเช่นเดียวกัน สาเหตุจากอัตรา
การเสียชีวิตของเด็กทารกแรกเกิดจากการคลอดบุตรนัน้ มีอตั ราที่สงู ในอดีต เนื่องมาจากความล้าหลังทางด้านการแพทย์
และสาธารณะสุข ส่งผลให้ประชากรในขณะนัน้ มีพฤติกรรมที่นิยมมีบตุ รเป็ นจํานวนมากเพื่อใช้ในการทดแทนบุตรที่อาจจะ
เสียชีวิตไปจากการคลอด อัตราการเจริญพันธุแ์ ละอัตราการเสียชีวติ ของเด็กทารกแรกเกิดนัน้ มีทิศทางของความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่ออัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกลดลงจึงทําให้ภาวะการเจริญพันธุม์ ีจาํ นวนลดลง (Blacker, 1974)
อัตราการอยู่ในเขตเมืองของประชากรส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญพันธุ์ในทิศทางตรงกันข้าม เมื่ออัตรา
ประชากรที่อยูใ่ นเขตเมืองเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1 จะทําให้อตั ราการเจริญพันธุข์ องประชากรลดลงเท่ากับ 0.30 คนต่อประชากร
เพศหญิงหนึ่งพันคน กล่าวคือประชากรในเขตเมืองและประชากรในเขตชนบทนัน้ จะมีลกั ษณะในการมีบตุ รที่แตกต่างกัน
ประชากรในเขตชนบทจะนิยมมีบตุ รเป็ นจํานวนมากกว่าเนื่องจากสอดคล้องกับวิถีชีวติ ทางเศรษฐกิจในเชิงเกษตรกรรมทีม่ ี
ความต้องการใช้แรงงานเป็ นจํานวนมากกว่า และวิถีชีวิตของประชากรในเขตเมืองก็ไม่เอือ้ ต่อการมีบตุ รเป็ นจํานวนมาก
ดังนัน้ เมื่ออัตราการอยูใ่ นเขตเมืองเพิ่มขึน้ จะทําให้ภาวะการเจริญพันธุข์ องประเทศลดลง
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์จาการประมาณค่าแบบจําลองพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามอย่างอัตราการเจริญพันธุ์มี
ความสัม พัน ธ์ใ นทิ ศ ทางตรงกัน ข้า มกับ ตัว แปรอิ ส ระทุ ก ตัว ยกเว้น ตัว แปรอัต ราการเสี ย ชี วิ ต ของทารกแรกเกิ ด ที่
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ผลลัพธ์ขา้ งต้นแสดงให้เห็นว่าปั จจัยต่างๆ ส่งผลให้ภาวะการเจริญพันธุใ์ นประเทศไทย
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ลดลง ดังนัน้ ภาครัฐควรจะส่งเสริมนโยบายสนับสนุนประชากรเพศหญิงเพื่อช่วยลดภาระในการมีบตุ ร ตัวอย่างนโยบาย
การสนับสนุนการมีบุตรของประเทศเกาหลี ซึ่งเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีอตั ราการเจริญพันธุน์ อ้ ยที่สดุ ในโลก ได้มีการออก
นโยบายส่งเสริมการมีบตุ รที่นา่ สนใจ ตัวอย่างเช่น“นโยบายโบนัสการตัง้ ครรภ์” และ “นโยบายเงินส่งเสริมการมีบตุ ร” โดย
เมื่อประชากรมีการตัง้ ครรภ์จะได้เงินโบนัสการตัง้ ครรภ์ทนั ที 100,000 วอน และเมื่อมีบตุ รคนแรกจะได้เงิน 500,000 วอน
บุตรคนที่สองได้รบั 700,000 วอน และบุตรคนที่สามจะได้รบั 1,000,000 วอน นอกจากนีต้ งั้ แต่ปี 2019 รัฐบาลเกาหลียงั
ได้เพิ่มเงินสนับสนุนการฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตรสําหรับสตรีมีครรภ์ทกุ คน รวมถึงนโยบายการตรวจครรภ์ฟรี ส่งเสริม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่กาํ หนดระดับการออมในระดับจังหวัดของประเทศไทยที่ออมผ่านบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจําในธนาคารพาณิชย์ ประมาณค่าด้วยวิธี Panel Regression Analysis โดยใช้
ข้อมูลตัง้ แต่ พ.ศ. 2556– 2562 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรือน ร้อยละของประชากรที่อายุ 45–59 ปี ต่อประชากรทัง้ หมด ร้อยละของประชากรที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึน้ ไปต่อประชากรทัง้ หมด ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่อประชากรทัง้ หมด ซึ่งส่งผลในทิศทาง
ตรงกันข้าม ในขณะที่รอ้ ยละของประชากรที่อายุ 60 ปี ขนึ ้ ไปต่อประชากรทัง้ หมดส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการออมในบัญชีเงินฝากประจํา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และร้อยละของประชากรที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึน้ ไปต่อประชากรทัง้ หมด ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามและทิศทางเดียวกันตามลําดับ ทัง้ นี ้ Fixed Effect Model
คือวิธีท่เี หมาะสมที่สดุ ในทัง้ สองแบบจําลอง
คําสําคัญ: การออมในประเทศไทย, บัญชีเงินฝากประจํา, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
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
ปั จจุบนั คนไทยมีบญ
ั ชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์มากกว่า 80 ล้านบัญชี หรือประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ประเทศสามารถเข้าถึงบริการเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ได้ ผูท้ ี่มีบญ
ั ชีเงินฝากร้อยละ 88 จากทัง้ หมดจะฝากเงินไว้ใน
บัญชีออมทรัพย์เท่านัน้ แม้ว่าจะมีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทอื่นๆ เช่น บัญชีฝากประจําที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าก็ตาม เมื่อ
พิจารณาด้านพืน้ ที่จะพบว่าจํานวนเงินฝากที่มากที่สดุ อยู่ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็ นจํานวนที่สงู กว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณเงินฝากน้อยที่สดุ ถึง 6.4 เท่า แม้วา่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจาํ นวนสาขาบริการ
ของธนาคารพาณิชย์มากที่สดุ รองลงมาจากภาคกลางก็ตาม และเมื่อพิจารณาไปถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนใน
แต่ละจังหวัด จะพบว่าใน พ.ศ. 2562 มีเพียง 5 จังหวัดเท่านัน้ ที่มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม และภูเก็ต ซึง่ รายได้ดงั กล่าวนีถ้ ือเป็ นปั จจัยหลักที่จะส่งผลต่อการออมของจังหวัด
จากข้อมูลข้างต้นนีจ้ ะเห็นว่าคนไทยสามารถเข้าถึงบริการบัญชีเงินฝากได้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะบัญชีออม
ทรัพย์ที่เป็ นเสมือนบัญชีพืน้ ฐานสําหรับการทําธุรกรรมอื่นๆ ของประชาชนทั่วไป และด้วยปั จจัยที่แตกต่างกันในแต่ละ
จังหวัด ทัง้ จํานวนประชากร โครงสร้างอายุ เขตพืน้ ที่ที่อยูอ่ าศัย และระดับการศึกษาของประชากร ล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยที่
คาดว่าจะส่งผลต่อระดับการออมที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด นอกจากนี ้ หากพิจารณาข้อมูลแผนการเงินร่วมด้วยจะ
พบว่า แผนการเงิ น ที่ บริษั ทประกัน หรือ ธนาคารพาณิ ชย์มักแนะนํา แก่ ผู้ฝ ากจะขึน้ อยู่กับช่ วงอายุของผู้ฝ ากเป็ นหลัก
กล่าวคือในช่วงวัยที่อายุยงั ไม่มากนัก ยังอยู่ในวัยกําลังแรงงานได้อีกหลายปี คําแนะนําในการลงทุนมักจะมุ่งเน้นไปที่
สินทรัพย์ที่มีความเสีย่ งสูง ในขณะที่เมื่อผูฝ้ ากมีอายุมากหรือวัยใกล้เกษี ยณอายุจะมุง่ เน้นไปที่การกระจายความเสีย่ งหรือ
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสมํ่าเสมอแต่ความเสีย่ งตํ่ามีสภาพคล่องสูง ด้วยข้อมูลและปั จจัยที่แตกต่างกันนี ้ จึงไม่อาจทําให้
นโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวสามารถตอบสนองต่อผูอ้ อมในทุกๆ พืน้ ที่ของประเทศไทยได้ ดังนัน้ จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออมในระดับจังหวัดของประเทศไทย ทัง้ ในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์และบัญชี เงิ นฝากประจํา เพื่อค้นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการออมในบัญชี เงิ นฝากแต่ละประเภท รวมไปถึงทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จนนําไปสู่การเสนอแนวนโยบายเพื่อยกระดับการออม การระดมเงิ นฝาก ในรู ปแบบที่
แตกต่างกันตามแต่ละประเภทบัญชีในแต่ละจังหวัดหรือเขตพืน้ ที่ จนกลายเป็ นรากฐานโครงสร้างการออมที่ม่ นั คงของ
ประเทศต่อไป
การตรวจเอกสาร
การศึกษาครัง้ นีอ้ าศัยแนวคิดและทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ สมมติฐานวงจรชีวิต ทฤษฎีการออม ทฤษฎี
ความต้องการถือเงินของ Milton Friedman และปั จจัยที่กาํ หนดการออม ซึ่งได้อธิ บายถึงวัตถุประสงค์ของการออมและ
อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม โดยอาศัยแนวคิดเหล่านีใ้ นการกําหนดปั จจัยที่สง่ ผลต่อระดับการออม รวมไป
ถึงการคาดการณ์ทิศทางความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่กาํ หนดการออมในระดับจังหวัดของประเทศไทย ดังนี ้
1. สมมติ ฐ านวงจรชี วิ ต (Life-Cycle Hypothesis) ได้ร ับ การพัฒ นาโดย Franco Modigliani ในปี 1975 ได้
อธิบายว่าบุคคลจะพยายามทําการบริโภคให้สมํ่าเสมอราบรื่นตลอดช่วงชีวิต รวมไปถึงการกูย้ ืมในช่วงเวลาที่มีรายได้ต่าํ
และการออมในช่วงเวลาที่มีรายได้สูง ในช่วงต้นของอายุ บุคคลยังอยู่ในวัยเรียนจะทําการกูย้ ืมเพื่อเป็ นทุนการศึกษา
จากนัน้ เมื่อเข้าสูช่ ่วงชีวิตวัยทํางาน บุคคลชําระเงินกูย้ ืมที่กมู้ าเพื่อการศึกษาก่อนหน้า และเริ่มทําการออมไว้สาํ หรับการ
เกษี ยณ การออมในช่วงวัยทํางานนีจ้ ะช่วยให้บุคคลสามารถรักษาระดับรายได้ให้ใกล้เคียงกันในช่วงหลังเกษี ยณ ซึ่ง
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ชีใ้ ห้เห็นว่าความมั่งคั่งที่ได้สะสมไว้ในช่วงวัยทํางานจะตกอยู่ในวัยเกษี ยณ ตลอดช่วงชีวิตบุคคลจะมีการบริโภคอยู่เสมอ
แม้วา่ ช่วงเวลานัน้ จะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม
2. ทฤษฎีการออม (Froyen, 2013) ปั จจัยที่กาํ หนดการออม ได้แก่: (1) รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง; และ (2) ค่าใช้จ่าย
ในการบริโภค โดยการออมมีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง แต่จะมีทิศทางตรงกันข้าม
กับค่าใช้จ่ายในการบริโภค กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีรายได้เพิ่มสูงขึน้ จะสามารถนําเงินไปเก็บออมได้มากขึน้ ในขณะที่บคุ คล
มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มสูงขึน้ จะทําให้นาํ เงินไปเก็บออมได้นอ้ ยลง
3. ทฤษฎีความต้องการถือเงินของ Milton Friedman อธิ บายว่าบุคคลจะตัดสินใจถือเงินตามผลตอบแทน 5
ประเภท ดังนี:้ (1) ผลตอบแทนของเงิน; (2) ผลตอบแทนจากพันธบัตร; (3) ผลตอบแทนจากหุน้ ; (4) ผลตอบแทนจากการ
ถือสินค้ากายภาพ; และ (5) ผลตอบแทนจากการลงทุนในมนุษย์ โดยความต้องการถือเงินนีจ้ ะเปลีย่ นแปลงไปตามผลตอบ
แทนที่บคุ คลคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น หากบุคคลคาดการณ์วา่ ผลตอบแทนในอนาคตที่จะได้จากความรูค้ วามสามารถหรือ
การสะสมทุนมนุษย์ในปั จจุบนั จะทําให้อนาคตบุคคลมีผลตอบแทนที่มากขึน้ บุคคลจึงลดการถือเงินในรู ปของเงินลดลง
แล้วหันมาถือในรูปแบบของการสะสมทุนมนุษย์แทน เช่น การให้การศึกษาแก่ตวั เอง เป็ นต้น
4. ปั จจัยที่กาํ หนดการออม ปั จจัยที่สง่ อิทธิพลในการกําหนดระดับการออมของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ (วัน
รักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2555) มีดงั นี:้ (1) รายได้พึงใช้จ่าย เมื่อครัวเรือนมีรายได้เพิ่มมากขึน้ ย่อมสามารถออมเงินได้มากขึน้
ตามไปด้วย; (2) สินเชื่อเพื่อการบริโภคและอัตราดอกเบีย้ หากอัตราดอกเบีย้ เพิ่มสูงขึน้ จะสะท้อนถึงผลตอบแทนจากการ
ฝากเงินที่เพิ่มสูงขึน้ ซึง่ จะเป็ นแรงจูงใจให้ครัวเรือนมีการเก็บออมเพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วย; (3) ประชากรและโครงสร้างอายุ
หากสังคมมีประชากรวัยทํางานเพิ่มสูงขึน้ เมื่อเทียบกับประชากรวัยพึง่ พิงจะทําให้สงั คมมีรายได้เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้สงั คม
มีโอกาสเก็บออมมากขึน้ ด้วย
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ (2561) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมได้อธิบายว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออม
ได้แก่ ปั จจัยด้านรายได้ และปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมอย่างมีนยั สําคัญ ในขณะที่ปัจจัย
ด้านอัตราดอกเบีย้ โอกาสในการลงทุน จํานวนสาขาของสถาบันการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออม
Gloria (2014) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการออมของแรงงานได้ขอ้ ค้นพบที่สาํ คัญ ได้แก่: (1) ความโน้มเอียง
เฉลี่ยของการออมในพืน้ ที่ชนบทมีมากกว่าเขตเมือง; (2) ในเขตเมือง รู ปแบบการออมมีความสัมพันธ์กับตัวแปรระดับ
การศึกษา ตัวแปรรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม และตัวแปรการมีผูอ้ ยู่ในอุปการะ; (3) ในเขตชนบท ตัวแปรรายได้ต่อ
เดือนของสมาชิกในครัวเรือน ตัวแปรจํานวนสมาชิกที่มีรายได้ของครัวเรือน ตัวแปรสถานะครัวเรือน ตัวแปรบทบาทการ
ตัดสินใจทางการเงิน และตัวแปรประเภทของบ้าน มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบการออมอย่างนัยสําคัญทางสถิติ
Gocer (2019) ได้ทาํ การศึกษาอัตราการออมภายในประเทศตุรกี เพื่อค้นหาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการออมผล
การศึกษาที่สาํ คัญพบว่า รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อหัวประชากร และอัตราเงินเฟ้อเป็ นสาเหตุของการออม (Medium Term
Causality Relationship) ส่วนอัตราดอกเบีย้ ไม่ได้เป็ นสาเหตุของการออม
Ling and Kollamparambil (2015) ได้ทาํ การศึกษาลักษณะและปั จจัยที่กาํ หนดพฤติกรรมการออมเพื่อการ
เกษี ยณ ผลการศึกษาที่สาํ คัญพบว่า อัตราดอกเบีย้ รายได้ ระดับการศึกษา ขนาดของครัวเรือน และภาวะเศรษฐกิจ ส่งผล
ต่อระดับการออมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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Vos and Obokoh (2020) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่กาํ หนดการออมของครัวเรือนที่ไม่ใช่ครัวเรือนรายได้สงู ใน
แอฟริกาใต้ จากข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาภาคตัวขวางหรือพาแนล (Panel Data) เพื่อนํามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Pooled
Ordinary Least Square Regression ผลการศึกษาพบว่า รายได้ของครัวเรือน ขนาดหรือจํานวนสมาชิกในครัวเรือน เชือ้
ชาติ และสถานะการจ้างงานของหัวหน้าครัวเรือน มีความสัมพันธ์กบั การออมของครัวเรือนอย่างมีนยั สําคัญ
จากการตรวจเอกสารงานวิจยั ที่ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการออมทัง้ ในระดับบุคคล ครัวเรือน และ
ในภาพรวมของประเทศที่ผา่ นมา พบกว่าปั จจัยที่มกั ส่งผลต่อการออม ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภค อัตราดอกเบีย้
เงินฝาก อัตราเงินเฟ้อ เขตพืน้ ที่ที่อยูอ่ าศัย และระดับการศึกษา เป็ นต้น แม้วา่ งานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออมจะ
มีมาอย่างแพร่หลายแล้ว โดยเฉพาะในระดับบุคคลและครัวเรือน แต่การศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการการออมภาพรวมระดับ
จังหวัดในลักษณะที่ใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาภาคตัดขวาง ยังไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย จึงจําเป็ นต้องอาศัยข้อ
ค้นพบที่ได้จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาข้างต้นมาเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาเพื่อค้นหาข้อค้นพบใหม่ตอ่ ไป
Table 1 Variables and hypotheses used in research
Variable
SavingSAp,t
SavingDAp,t
Interest RateSAp,t
Interest RateDAp,t
Expenditurep,t
PopulationAp,t
PopulationBp,t
PopulationCp,t
PopulationDp,t
Educationp,t
Townp,t

Variable Description
Average amount of deposits in general savings accounts per person (Bath)
Average amount of deposits in time deposit accounts per person (Bath)
Interest rates of general savings account, adjusted to the inflation rates (%)
Interest rates of time deposit account, adjusted to the inflation rates (%)
Average monthly household expenses (Bath)
Percentage of population aged 15-29 of total population
Percentage of population aged 30-44 of total population
Percentage of population aged 45-59 of total population
Percentage of the population aged 60 and over 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

Relationship
Savings
Time
Account
Deposit

+
+
+
-

+
+
+
+/+

วิธีการวิจัย
การศึก ษาครัง้ นี ใ้ ช้ข ้อ มูล ทุติ ย ภูมิ อ นุก รมเวลาภาคตัด ขวางแบบรายปี - จัง หวัด ตั้ง แต่ พ.ศ. 2556–2562
ครอบคลุม 77 จัง หวัด ในประเทศไทย แล้ว ทํา การวิ เ คราะห์ด ้วยวิธี Panel Regression Analysis โดยแบ่ง การศึกษา
ออกเป็ น 2 กรณีดว้ ยกัน คือแบบจําลองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และแบบจําลองบัญชีเงินฝากประจํา ได้แบบจําลองที่ใช้
ในการประมาณการ ดังนี ้
SavingSAp,t =α0 +α1 Interest RateSA +α2 Expenditurep,t +α3 PopulationAp,t +α4 PopulationBp,t +α5 PopulationCp,t +
p,t

α6 PopulationDp,t +α7 Educationp,t +α8 Townp,t +εp,t
SavingDAp,t =β0 +β1 Interest RateDA +β2 Expenditurep,t +β3 PopulationAp,t +β4 PopulationBp,t +β5 PopulationCp,t +
p,t

β6 PopulationDp,t +β7 Educationp,t +β8 Townp,t +ϵp,t
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เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นข้อมูลอนุกรมเวลาภาคตัดขวาง จึงจะทําการประมาณการแบบจําลอง
ผ่านโปรแกรมสําเร็จรู ปด้วยวิธีการทัง้ หมด 2 รู ปแบบ คือ Fixed Effect Regression Model และ Random Effect Model
จากนัน้ จะทําการทดสอบวิธีประมาณการแบบจําลองที่เหมาะสมด้วยการทดสอบ Hausman Test
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ในการนําเสนอผลการศึกษา ผูว้ ิจยั แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และ
การวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ จากข้อมูลตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทัง้ หมด 11 ตัวแปรด้วยกัน ตัวแปรทุกตัวมีจาํ นวน
ตัวอย่าง เท่ากับ 539 ตัวอย่าง ยกเว้น ตัวแปรร้อยละของประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ ไปต่อประชากร
ทัง้ หมด ที่มีจาํ นวนตัวอย่างเท่ากับ 313 ตัวอย่าง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงเป็ นการประมาณค่าแบบ Unbalanced
Panel Data
การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation)
การศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออมในประเทศไทยครัง้ นีไ้ ด้ทาํ การแบ่งแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาออกเป็ น 2
แบบจํา ลองด้วยกัน เพื่ อ ให้แ บบจําลองมีความน่าเชื่ อถื อ ตัว แปรอิ สระจะต้องไม่มี ความสัมพัน ธ์กัน หรือ เกิ ดปั ญหา
Multicollinearity ในแต่ละแบบจําลอง ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องทําการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการทดสอบใน
แบบจําลองบัญชี เงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจําพบว่าค่าสหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 0.74 ในทัง้ 2
แบบจําลอง ดังนัน้ จึงคาดการณ์ได้ว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity สามารถใช้ขอ้ มูลตัว
แปรที่ได้รวบรวมมานีท้ าํ การประมาณค่าในขัน้ ตอนต่อไปได้
การประมาณค่าด้วยวิธี Fixed Effect Regression Model (FEM)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลภาคตัดขวางจําเป็ นต้องทําการทดสอบเพื่อคัดเลือกวิธีประมาณค่าที่มีความ
เหมาะสมที่สดุ ที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างวิธี Fixed Effect กับวิธี Random Effect โดยคัดเลือกจากการ
ทดสอบ Hausman Test โดยผลการทดสอบในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ คือ การประมาณค่าด้วยวิธี
FEM ในทัง้ 2 แบบจําลอง ซึง่ สะท้อนมาจากการปฏิเสธสมมติฐานหลักใน Table 2
Table 2 Analysis Results of Hausman Test
Model
Test Summary
Savings Account
Cross-section random
Time Deposit
Cross-section random
Note: ***p<.01.
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Table 3 Analysis Results of Fixed Effect Model
ตัวแปร

e (SA)
e
(A)
(B)
(C)
(D)
Town

Savings Account
Fixed Effect Model
Coefficient

Prob.

ตัวแปร

2,435,045.000

0.095

-7,823.084

0.518

-20.404
61,216.320
-37,380.500
-47,674.790
92,511.220
-134,187.500
-60,343.400

0.017**
0.166
0.185
0.055*
0.000***
0.000***
0.001***

Time Deposit
Fixed Effect Model
Coefficient

Prob.

ค่าคงที่ (C)
nterest Rate (DA)

270,328.900

0.463

2,688.345

0.368

Expenditure
Population (A)
Population (B)
Population (C)
Population (D)
Education
Town

-6.132
12,678.760
5,202.625
-7,184.908
5,220.694
17,437.120
-700.166

0.005***
0.263
0.465
0.262
0.412
0.001***
0.882

Note: ***p<.01. **p<.05. *p<.1.
ผลการประมาณค่าด้วยวิธี Fixed Effect Regression ของแบบจําลองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝาก
ประจําแสดงใน Table 3 ซึง่ เป็ นวิธีประมาณค่าที่เหมาะสมที่สดุ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผลการศึกษาพบว่าทัง้ 2 แบบจําลอง ทัง้
กรณีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจํา ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนสามารถอธิบายได้
ทัง้ ปริมาณเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์เฉลีย่ ต่อหัวและปริมาณเงินฝากในบัญชีฝากประจําเฉลีย่ ต่อหัว อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ รวมทัง้ อธิบายทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามตรงกันทัง้ 2 กรณี กล่าวคือ เมื่อค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือนเพิ่มขึน้ 1 บาท จะทําให้การออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ลดลงไป 20.404 บาทและจะทําให้การ
ออมในบัญชีเงินฝากประจําลดลงเป็ นไป 6.132 บาท ซึง่ ทิศทางความสัมพันธ์เป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้ตงั้ ไว้ก่อนหน้านี ้
ตัวแปรร้อยละของประชากรที่อายุ 45–59 ปี ต่อประชากรทัง้ หมดสามารถอธิ บายปริมาณเงินฝากในบัญชีออม
ทรัพย์เฉลี่ยต่อหัวได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเมื่อสัดส่วนของประชากรกลุม่ นีเ้ พิ่มมากขึน้ ร้อยละ 1 จะทําให้การออม
ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ลดลง 47,674.790 บาท ในขณะที่ตวั แปรร้อยละของประชากรที่อายุ 60 ปี ขนึ ้ ไปต่อประชากร
ทัง้ หมดก็สามารถอธิบายปริมาณเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์เฉลี่ยต่อหัวได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน กลับให้
ทิศทางความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือเมื่อสัดส่วนของประชากรวัยเกษี ยณเพิ่มมากขึน้ ร้อยละ 1 จะทําให้การออมใน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มมากขึน้ 92,511.220 บาท โดยข้อค้นพบจากการศึกษานี ้ สอดคล้องกับแผนการเงินที่บริษัท
ประกันและธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่แนะนําให้แก่ผใู้ ช้บริการได้เลือกใช้ โดยอธิบายไว้วา่ ช่วงอายุ 45–59 ปี หรือวัยก่อน
เกษี ยณเป็ นวัยที่บคุ คลมีรายได้สงู การวางแผนการเงินสําหรับคนในวัยนีจ้ ะมุง่ เน้นไปที่การวางแผนเกษี ยณอายุอย่างเป็ น
ระบบซึง่ จะต้องมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ตา่ งๆ ในทางตรงกันข้าม ช่วงวัย 60 ปี ขนึ ้ ไปเป็ นช่วงวัยที่บคุ คลไม่ได้
มีรายได้ประจําอีกต่อไปแล้ว บุคคลจึงปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ท่ีสะสมไว้ให้อยู่ในสถานะที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อเตรียมพร้อม
สําหรับการใช้จ่ายในยามที่ไม่มีรายได้แล้ว หรือยามเจ็บป่ วยฉุกเฉินเมื่ออายุเพิ่มสูงขึน้
ร้อยละของประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ ไปต่อประชากรทัง้ หมดเป็ นปั จจัยที่อธิบายแบบจําลอง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจําอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทิศทางที่ตรงข้ามกัน โดยเมื่อสัดส่วนของ
ประชากรมีการศึกษาที่สงู ขึน้ จะทําให้การออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ลดลง ในขณะที่การออมในบัญชีเงินฝากประจํา
เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งสะท้อนถึงความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินต่อการเลือกวางเงินออมของบุคคลที่แตกต่าง
กันตามประเภทของบัญชีเงินฝาก
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ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่อประชากรทัง้ หมด สามารถอธิ บายปริมาณเงินฝากในบัญชีออม
ทรัพย์เฉลีย่ ต่อหัวได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นเดียวกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ ความแตกต่างระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท
สะท้อนการเข้าถึงบริการเงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกัน เมื่อมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ บุคคลจะหันไปใช้
บริการบัญชีเงินฝากอื่น หรือรู ปแบบการออมแบบอื่นทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่า แทนการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่เป็ น
เพียงพืน้ ฐานไปสู่การทําธุรกรรมอื่นๆ เท่านัน้ ในขณะเดียวกันปั จจัยด้านร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่อ
ประชากรทัง้ หมด กลับไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณเงินฝากในบัญชีฝากประจํา
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออมในประเทศไทย: กรณีศกึ ษา การออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงิน
ฝากประจําธนาคารพาณิ ชย์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 แบบจําลอง คือ แบบจําลองบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์และ
แบบจําลองบัญชีเงินฝากประจํา วิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมที่สดุ คือวิธี Fixed Effect Regression ในทัง้ 2 แบบจําลอง
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ร้อย
ละของประชากรที่อายุ 45-59 ปี ต่อประชากรทัง้ หมด ร้อยละของประชากรที่อายุ 60 ปี ขนึ ้ ไปต่อประชากรทัง้ หมด ร้อยละ
ของประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไปต่อประชากรทัง้ หมด และร้อยละของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองต่อ
ประชากรทัง้ หมด ส่วนปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออมในบัญชีเงินฝากประจํา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือน และร้อยละ
ของประชากรที่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไปต่อประชากรทัง้ หมด และจากการศึกษานีจ้ ะพบว่าในกรณีแบบจําลอง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ทิศทางความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างประชากรช่วงอายุ 45–59 ปี กับช่วงอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป
รวมไปถึงปั จจัยด้านการศึกษาที่อธิบายแบบจําลองทัง้ สองกรณีในทิศทางที่ตา่ งกัน ดังนัน้ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงควรให้ความสําคัญกับประเด็นความแตกต่างนี ้ เพื่อออกมาตรการ นโยบาย หรือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประชาชนที่มี
ความแตกต่างกันทัง้ ด้านอายุและระดับการศึกษา รวมไปถึงความยากง่ายในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ให้มีการ
กระจายตัวและสามารถเข้าถึงได้ในทุกๆ พืน้ ที่อย่างถ้วนหน้าเท่าเทียมกันทัง้ ประเทศ
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ใช้ปัจจัยด้านค่าใช้จา่ ยมาเป็ นเสมือนตัวแทนปั จจัยด้านรายได้ที่อาจจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ออมมากกว่า แต่ดว้ ยข้อจํากัดด้านระยะเวลา และการรวบรวมข้อมูลประเภททุติยภูมิทาํ ให้ไม่สามารถนําตัวแปรด้าน
รายได้มาประมาณการในแบบจําลองในครัง้ นีไ้ ด้ และการศึกษาครัง้ นีย้ งั มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์และบัญชีฝากประจําเท่านัน้ ซึ่งในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายมาให้ประชน
เลือกใช้บริการอยู่หลายรู ปแบบด้วยกัน ทัง้ การออมในรู ปแบบพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมระยะยาว กองทุนการออม
แห่งชาติ เป็ นต้น ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจจะนําข้อมูลในส่วนนีม้ าพิจารณาร่วมด้วย นอกจากนี ้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษามีขอ้ จํากัดที่ทาํ ให้ไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดของการเปลีย่ นแปลงระหว่าง 2 แบบจําลองได้
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาลักษณะการออกตราสารหนีเ้ พื่ออนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Green bond) ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2560-2564 จํานวน 24 ชุด พบว่า บริษัทที่ออก Green bond ส่วนใหญ่ดาํ เนิน
ธุรกิจในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดย Green bond ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 6.54 ปี และมีอตั ราผลตอบแทนเฉลีย่
2.79%จากนัน้ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่สะท้อนโครงสร้างของบริษัทมาเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ในช่วงก่อนและหลังการประกาศออก Green bond ด้วยวิธี Chow test พบว่า ราคาหลักทรัพย์ของบางบริษัทมีความ
แตกต่า งกัน ระหว่างก่ อนและหลังการประกาศออก Green bond และวิ ธี Event study ที่ พ บความผิ ด ปกติข องอัตรา
ผลตอบแทนของบางหลักทรัพย์ในช่วงที่มีการประกาศออก Green bond เช่นกัน จากนัน้ วิเคราะห์ผลกระทบของการออก
Green bond ด้วยวิธี Fixed effect พบว่าการออก Green bond ไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ขณะที่
นักลงทุนให้ความสําคัญกับข้อมูลที่สะท้อนพืน้ ฐานและโครงสร้างของบริษัท ได้แก่ ขนาดกิจการ D/E ratio และอัตราส่วน
ค่าเสือ่ มราคาต่อสินทรัพย์รวม
คําสําคัญ: การทดสอบของ Chow, การศึกษาเหตุการณ์, การวิเคราะห์ขอ้ มูลพาแนล, ตราสารหนีเ้ พื่ออนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม,
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
ปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็ นปั ญหาที่ท่วั โลกเผชิญมาเป็ นระยะเวลานานและมีความรุ นแรงมากขึน้ ส่งผลให้ผคู้ น
ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึน้ รวมถึงภาคธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศก็ได้
เล็งเห็นปั ญหาดังกล่าวมากขึน้ เช่นเดียวกัน สังเกตได้จากการออกนโยบายหรือมาตรการที่กระตุน้ ให้ทุกภาคส่วนมีการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อม โดยตราสารหนีเ้ พื่ออนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม (Green
bond) ถือเป็ นหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่มีสว่ นช่วยในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน เนื่องจาก Green bondถึงแม้จะมีลกั ษณะคล้ายตราสารหนีท้ ่ วั ไปแต่ต่างกันที่วตั ถุประสงค์การนําเงินทุนที่
ระดมได้จากการออก Green bondต้องนําไปใช้ในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเท่านัน้ ซึ่งปั จจุบนั การออก Green bond ใน
ประเทศไทยยังไม่เป็ นที่นิยมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการออกตราสารหนีป้ ระเภทอื่นๆ แต่หากพิจารณาอัตราการเติบโต
ของ Green bond เปรียบเทียบกับตราสารหนีป้ ระเภทอื่นๆ ในปี 2563 พบว่า การออก Green bond ในไทยเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดถึง 85% ขณะที่การออกตราสารหนีภ้ าคเอกชนระยะยาวมีแนวโน้มถดถอยถึง 36.51% ดังนัน้ หากการออก
Green bond ของภาคธุรกิจเป็ นข้อมูลที่เป็ นปั จจัยเชิงบวกก็มีแนวโน้มว่า บริษัทดังกล่าวอาจได้รบั ความสนใจมากขึน้ และ
ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ ของราคาหลักทรัพย์ได้ และอาจทําให้ Green bond เป็ นทางเลือกในการระดมเงินทุนที่ภาคธุรกิจให้
ความสนใจมากขึน้ สนับสนุนให้ตลาด Green bond ในไทยเติบโตตลอดจนเป็ นการสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็ นเป้าหมายสําคัญของทุกประเทศทั่วโลก ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ผลกระทบของการออก Green bond ที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่สาํ หรับผลการศึกษาในต่างประเทศมุ่งเน้นไปที่ตลาด Green bond ที่มีขนาดใหญ่
อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส ขณะที่ผลการศึกษาในไทยส่วนใหญ่ม่งุ เน้นไปที่ผลกระทบจากเหตุการณ์
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การออกหุน้ กูท้ ่วั ไป การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
การตรวจเอกสาร
ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling theory)
Spence (1973) อธิบายพฤติกรรมระหว่างผูส้ ง่ ข้อมูล (ส่งสัญญาณ) ว่าจะเลือกสือ่ สารข้อมูลนัน้ อย่างไรและผูร้ บั
ข้อมูลที่ตีความข้อมูลแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่มีอยู่อย่างไม่เท่ากัน ผูว้ ิจยั จึงนําทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้
เพื่อศึกษาว่าการส่งสัญญาณของบริษัทจดทะเบียนใน SET โดยการออก Green bond ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักลงทุน
ในฐานะเป็ นผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารอย่างไรสะท้อนผ่านราคาหลักทรัพย์
ทฤษฎีการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ในการก่อหนี ้ (Trade-off Theory)
Myers (2001) ได้อธิบายเกี่ยวกับการตัดสินใจของบริษัทในการหาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมจากการพิจารณา
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ จากการก่อหนีเ้ พื่อเป้าหมายมูลค่าบริษัทสูงสุด โดยต้นทุนจากการก่อหนี ้ คือ ต้นทุนความ
ล้มเหลวทางการเงิน ที่ทาํ ให้บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินและต้นทุนล้มละลายเพิ่มขึน้ จนทําให้มูลค่าบริษัทลดตํ่าลง
ขณะที่ประโยชน์จากการก่อหนี ้ คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ช่วยให้ตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (WACC) ของบริษัทลดลง
และทําให้มลู ค่าบริษัทสูงขึน้ ผูว้ ิจยั จึงนําทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการศึกษาในครัง้ นีเ้ พื่อศึกษาว่า การออก Green bond ของ
บริษัทจะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอย่างไรสะท้อนผ่านราคาหลักทรัพย์

193

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลาํ ดับขัน้ (Pecking Order Theory)
Myers and Majluf (1984) ได้อธิ บายว่า บริษัทควรตัดสินใจเลือกใช้เงิ นทุนจากแหล่งเงินทุนภายในก่อนเป็ น
ลําดับแรกหากไม่เพียงพอให้กยู้ ืมหรือออกหุน้ กูแ้ ละออกหุน้ สามัญเป็ นทางเลือกสุดท้ายเพื่อหลีกเลีย่ งการส่งสัญญาณไปยัง
ตลาดเนื่องจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ สามัญจะทําให้เกิด Dilution Effect (จํานวนหุน้ เพิ่มขึน้ ราคาหุน้ ลดลง) ดังนัน้
หากการออก Green bond ถือเป็ นทางเลือกที่ดี หากเป็ นการระดมทุนไปยังโครงการทีด่ ียอ่ มสะท้อนผ่านผลการดําเนินงาน
ที่ดีและส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ ได้ ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการศึกษาครัง้ นีด้ ว้ ย
วิธีดาํ เนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีการ
ออก Green bond ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จํานวน 6 บริษัท ออก Green bond มาแล้ว 24 ชุด
ทําให้มีขอ้ มูลรวม 360 ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ลักษณะการออก Green bond ประกอบด้วย อายุ มูลค่าเสนอขาย
และอัตราผลตอบแทน และลักษณะของบริษัท ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท (วัดจากสินทรัพย์รวม) อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E ratio) ค่าเสื่อมราคา ราคา
หลักทรัพย์ และหมวดธุรกิจโดยเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SETSMART เว็บไซต์ของแต่ละบริษัท เป็ นต้น โดยใช้
ข้อมูลรายไตรมาส ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2564
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะการออก Green bond ของบริษัทจดทะเบียนใน SET ซึ่ง
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด และการศึกษาผลกระทบของการออก Green
bond ที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน SET โดยทําการศึกษาความแตกต่างของราคาหลักทรัพย์ในช่วง
ก่อนและหลังการประกาศออก Green bond ด้วยวิธี Chow test จากแบบจําลอง Autoregressive ลําดับที่ 1 (AR(1)) และ
ศึกษาผลกระทบของการประกาศออก Green bondที่มีต่อความผิดปกติของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดว้ ยวิธี
Event study โดยคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเกินปกติดว้ ยวิธี Mean adjusted return ที่คาํ นวณได้จากอัตราผลตอบแทน
ที่เกิ ดขึน้ จริงลบด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตของตัวมันเอง วิธี Market adjusted return ที่คาํ นวณได้จากอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงลบด้วยอัตราผลตอบแทนของตลาด และวิธี Market model ที่ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ α
� และ β�
ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สดุ เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ จากนัน้ ทําการศึกษาผลกระทบของการออก
Green bond ที่มีต่อราคาหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ Panel data analysis เนื่องจากข้อมูลที่ใช้มีลกั ษณะเป็ นข้อมูล
พาแนลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาและทําการทดสอบ Hausman test เพื่อคัดเลือกแบบจําลอง
ระหว่าง Fixed effect model กับ Random effect model ว่าแบบจําลองใดมีความเหมาะสมสําหรับการศึกษาในครัง้ นี ้
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการศึกษาลักษณะการออก Green bond ของบริษัทจดทะเบียนใน SET
บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีการออก Green bond ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีจาํ นวน
6 บริษัท ได้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BGRIM) บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (BTS)
บริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จํากัด (มหาชน) (EA) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) (PTT) และบริษัท ราช กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) (RATCH) ซึ่งส่วนใหญ่ดาํ เนินธุรกิจในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภค 83.33% รองลงมาเป็ นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 16.67% หากพิจารณาลักษณะการออก Green bond
พบว่า ตัง้ แต่ปี 2561–2563 บริษัทดังกล่าวมีการออก Green bond แล้ว จํานวน 24 ฉบับ โดยเป็ น Green bond ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือระดับ A 45.45% รองลงมาเป็ นระดับ AA+ และ A- เท่ากัน 18.18% ระดับ AA- 13.64% และระดับ AAA
4.55% ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดัง Table 1 โดยการออก Green bond โดยเฉลี่ยมีอายุประมาณ 6.54 ปี มูลค่าการ
เสนอขายอยู่ที่ 2,025 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.79% รายละเอียดแสดงดัง Table 2 นอกจากนีย้ งั พบว่า
อัตราผลตอบแทนของ Green bond สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุเท่ากันในช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉลีย่
อยูท่ ี่ 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
83.33
Transportation and logistics
16.67
Green bond credit rating (N = 22*)
AAA
4.55
AA+
18.18
AA13.64
A
45.45
A18.18
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
Terms (Year)
24
6.54
Issue size (Million Baht)
24
2,025
Coupon rate (%)
24
2.79
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ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ระหว่างก่อนและหลังการออก Green bond ของบริษัทจด
ทะเบียนใน SET
Table 3 The results of Chow test
Stock symbol

Chow test statistic

7 days before and after
green bond issuance announcement
BGRIM
0.043594
EGCO
2.282701
BTS #1
1.081735
BEM
0.834803
BTS #2
2.696470
BEM
1.125391
EA
4.326035**
BANPU
1.070270
GPSC
3.156598*
GULF
0.364747
PTT
1.753463
PTTEP
1.314369
RATCH
2.496496
BPP
0.493385
Note: *p < .10, **p < .05, ***p < .01, and means green bond

15 days before and after
green bond issuance announcement
0.642073
1.513435
0.602305
2.675102*
3.918615**
2.235075
0.361955
0.317357
0.055737
0.068547
1.259400
1.099557
4.103765**
5.849036***

จาก Table 3 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาผลกระทบของการออก Green bond ที่มีตอ่ ราคาหลักทรัพย์โดยใช้วิธี Chow
test เพื่ อ ศึก ษาความแตกต่า งของราคาหลัก ทรัพ ย์ร ะหว่า งก่ อ นและหลัง การประกาศออก Green bond พบว่า ช่ ว ง
ระยะเวลาก่ อ นและหลัง การประกาศออก Green bond 7 วัน ราคาของ EA และ GPSC มี ค วามแตกต่า งกัน อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ขณะที่ ร าคาหลัก ทรัพ ย์ข องบริษั ท อื่ น ๆ ที่ มี ก ารออก Green bond ไม่มี ค วามแตกต่า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการประกาศออก Green bond 15 วัน ราคาของ BTS (ครัง้ ที่ 2) และ
RATCH มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ขณะที่ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นๆ ที่มีการออก Green bond ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ รายละเอียดแสดงดัง Table 3
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ยังได้ทาํ Chow test เพื่อศึกษาความแตกต่างของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน SET
ที่ไม่ได้ออก Green bond โดยคัดเลือกบริษัทที่อยู่ในหมวดธุรกิ จเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันมาจับคู่วิเคราะห์กับ
บริษัทที่ผวู้ ิจยั สนใจศึกษา จากนัน้ ทําการวิเคราะห์ในช่วงเวลาเดียวกันโดยยึดวันประกาศออก Green bond ของบริษัทที่
ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาเป็ นหลัก(ใช้วนั ประกาศออก Green bond เป็ น Structural break point) พบว่า ช่วงระยะเวลาก่อนและ
หลังการประกาศออก Green bond 7 วัน ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้ออก Green bond ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
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มีนยั สําคัญทางสถิติ ขณะที่ช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการประกาศออก Green bond 15 วัน พบว่า ราคาของบริษัทที่
ไม่ได้ออก Green bond ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BANPU) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) (BEM) กลับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ขณะที่ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นๆ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Table 4 The results of event study
Stock
t-statistic
symbol Mean adjusted return
Market adjusted return
-7, 7 days
-15,15 days
-7, 7 days -15,15 days
BGRIM
-0.137508
0.267884
0.825215
1.592439
EGCO
0.254166
1.614106
1.791780*
2.418600**
BTS #1
-0.80882
0.102029
0.259056
1.07525
BEM
1.06091
0.790
1.50605
1.688*
BTS #2
2.909735*** 1.900928
0.654953
-0.092511
BEM
0.6720613
2.961423*** 0.0055229 0.456312
EA
-0.114761
-0.716508
0.295343
-0.008295
BANPU
1.303825
1.279082
1.156209
0.686292
GPSC
-0.375918
-0.809891
-0.422304
-0.9356
GULF
-0.195388
-0.953441
-0.184174
-1.233312
PTT
0.292728
0.463936
0.147406
0.522017
PTTEP
-0.222
0.265
-0.358
0.046
RATCH
1.539264
1.816091*
-1.28556
-0.704331
BPP
0.007392
1.173305
-0.581800
-0.677693
Note: *p < .10, **p < .05, ***p < .01, and means green bond

Market model
-7, 7 days -15,15 days
0.556455
0.952469
0.867515
2.062573**
-0.605421
0.222279
1.15785
1.109
1.428378
0.996623
0.2829577 1.364481
-0.080712
-0.32732
1.911375*
1.537652
-0.701221
-1.329427
-0.213690
-1.503191
-0.06446
0.444064
-0.432
-0.153
0.126371
1.006644
-0.395499
-0.328377

จาก Table 4 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาผลกระทบของการประกาศออก Green bond ที่มีตอ่ ความผิดปกติของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดว้ ยวิธี Event study พบว่า ช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนและหลังการประกาศออก Green bond
อัตราผลตอบแทนของ BTS (ครัง้ ที่ 2) มีความผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติซงึ่ แตกต่างจากผลการศึกษาในวิธี Chow
test ขณะที่ช่วงเวลา15 วัน ก่อนและหลังการประกาศออก Green bond อัตราผลตอบแทนของ RATCH มีความผิดปกติ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาในวิธี Chow test
สําหรับผลการศึกษา Event study ของบริษัทที่ไม่มีการออก Green bond โดยใช้หลักการเดียวกับวิธี Chow test
ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่า ช่วงระยะเวลา 7 วัน และ 15 วัน ก่อนและหลังการประกาศออก Green bond ของ BGRIM
ทําให้อตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO) มีความผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาในวิธี Chow test และช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนและหลังการประกาศออก Green
bond ของ EAทํา ให้อัต ราผลตอบแทนของ BANPU มี ค วามผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง แตกต่า งจากผล
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การศึกษาในวิธี Chow testขณะที่ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนและหลังการประกาศออก Green bond ของ BTS สองครัง้
ทําให้อตั ราผลตอบแทนของ BEMมีความผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ใกล้เคียงกับผลการศึกษาในวิธี Chow test
ผลการประมาณการแบบจาํ ลอง
ผูว้ ิจยั ได้ประมาณการผลกระทบของการออก Green bond ที่มีตอ่ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน SET
ดังนี ้
Average stock priceit = α + β1ROAit + β2Sizeit + β3Marginit + β4Debtit + β5Depre.it +β6Issuedit
+β7Termsit
+β8Couponit +β9Spreadit +β10Breakit + εi
โดยที่ Average stock price คือ ค่าเฉลีย่ ของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการออก Green bond รายไตรมาส
ROA
คือ อัตรากําไรสุทธิตอ่ สินทรัพย์รวมของบริษัทที่มีการออก Green bond
Size
คือ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทที่มีการออก Green bond
Margin
คือ อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทที่มีการออก Green bond
Debt
คือ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีการออก Green bond
Depre.
คือ อัตราส่วนของค่าเสือ่ มราคาต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทที่มีการออก Green bond
Issued
คือ มูลค่าเสนอขายของ Green bond ฉบับ i
Terms
คือ อายุของ Green bond ฉบับ i
Coupon
คือ อัตราผลตอบแทนของ Green bond ฉบับ i
Spread
คือ Credit spread ระหว่างผลตอบแทนของ Green bond ฉบับ i เทียบกับ Government
bond yield
Break
คือ ตัวแปรหุน่ เท่ากับ 1 เมื่อเกิด Structural break point ในการศึกษาด้วยวิธี Chow test
หรือ ผลตอบแทนของราคาหลักทรัพย์มีความแตกต่างกันในการศึกษาด้วยวิธี Event
study และเท่ากับ 0 เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ดงั ที่กล่าวในกรณีเท่ากับ 1
จากผลการประมาณการใน Table 5 ค่ า Chi-square จากการทดสอบ Hausman test มี ค่ า เท่ า กั บ
1,525.732726 และ Prob. เท่ากับ 0.0000 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่วา่ แบบจําลองในรูปแบบ Random effect มี
ความเหมาะสมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 100% กล่าวคือแบบจําลอง Fixed effect เป็ นผลการ
ประมาณการที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับการศึกษาในครัง้ นี ้
เมื่อพิจารณาผลการประมาณการค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากแบบจําลอง Fixed effect พบว่า การออก Green bond
ไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน SET เห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ Green bond
ได้แก่: (1) Issue ที่ระบุปริมาณการก่อหนีข้ องบริษัทผ่านการออก Green bond; (2) Terms ที่ระบุระยะเวลาที่บ ริษัทมี
ภาระหนีส้ นิ จากการออก Green bond; (3) Coupon ที่ระบุตน้ ทุนทางการเงินที่เกิดจากการออก Green bond ของบริษัท;
และ (4) Spread ที่ระบุผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ Green bond กับพันธบัตรรัฐบาล โดยที่กล่าวข้างต้นไม่มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และการเกิ ดอัตราผลตอบแทนเกิ นปกติจาก
การศึกษาด้วยวิธี Chow test และ Event study ที่ผวู้ ิจยั นํามาบรรจุในแบบจําลองในรูปแบบตัวแปรหุน่ ก็ไม่มีนยั สําคัญทาง
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สถิติ จึงสรุปได้วา่ แม้ผลการศึกษาด้วยวิธี Chow test และ Event study พบว่า ราคาและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ของบางบริษัทมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังออก Green bondแต่เมื่อนํามาประมาณการในแบบจําลองแล้ว
กลับพบว่า การออก Green bond ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน SET ในช่วงเวลาที่
ทําการศึกษา
สําหรับตัวแปรที่สะท้อนโครงสร้างของบริษัท ได้แก่: (1) ขนาดของกิ จการ พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับราคาหลักทรัพย์เฉลีย่ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงว่า บริษัทที่มีสนิ ทรัพย์มากกว่าย่อมมีความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาได้ดีกว่าจึงทําให้นกั ลงทุนมีการตอบสนองผ่านการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันเมื่อ
สินทรัพย์รวมมีการเปลีย่ นแปลง; (2) อัตราส่วนค่าเสือ่ มราคาต่อสินทรัพย์รวม พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งเป็ นไปได้วา่ บริษัทได้รบั ผลประโยชน์ทางภาษี จากค่าเสื่อมที่มีอยูแ่ ล้วและ
เมื่อมีการก่อหนีเ้ พิ่มขึน้ อีกโดยการออก Green bond ก็จะทําให้ได้รบั ผลประโยชน์จากการก่อหนีเ้ พิ่มขึน้ และส่งผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของศักดา ถิระโสภณ (2560) ที่พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนดังกล่าวกับราคาหลักทรัพย์เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากยิ่งบริษัทมีค่าเสื่อมราคาตํ่าและมีการ
ออก Green bond เพิ่ม ทําให้ตลาดก็จะยิ่งตอบสนองในทางบวก; และ (3) อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to
Equity ratio: D/E ratio) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้วา่ D/E ratio สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี ้ กล่าวคือ หาก D/E ratio มีคา่
มาก แสดงว่า บริษัทมีภาระทางหนีส้ ินและความเสี่ยงสูงและมีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาในครัง้ นีแ้ ละแนวคิดของ Trade off theory แต่อย่างไรก็ดี ค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรที่สะท้อนโครงสร้างของบริษัทตัวอื่นๆ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) และอัตราส่วน
กําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้รวม (EBIT Margin) กลับไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยในช่วงเวลาที่
ทําการศึกษาซึง่ อาจเป็ นเพราะนักลงทุนไม่ได้ให้ความสําคัญกับอัตราส่วนดังกล่าว
Table 5 The results of a study on the impact of green bonds issuance on the stock prices of SET listed companies
Variables
C
ROA
Size
Margin
Debt
Depre.
Issue
Terms
Coupon
Spread
Break
R-squared
Adjusted R-squared
F-Statistic

Fixed effect
Coef.
21.30091***
-0.248328
2.02E-11***
-0.018187
-2.734039***
3,090.090***
-6.11E-10
-0.131384
-0.460320
2.156027
-2.569689
0.939209
0.933055
152.6252***

Random effect
Prob.
0.0000
0.4872
0.0073
0.5749
0.0000
0.0000
0.6273
0.7746
0.8344
0.5806
0.3902
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Coef.
39.17866***
0.172461
-2.14E-11***
-0.333474***
-12.02210***
5,303.051***
-4.46E-10
1.46E-10***
-7.459550***
6.327290*
5.076993*
0.654697
0.644803
66.17065***

Prob.
0.0000
0.4438
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.7143
0.0011
0.0006
0.0990
0.0850
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Note: *p < .10, **p < .05, and ***p < .01
จากนัน้ ทําการทดสอบ Hausman test เพื่อเลือกผลการประมาณการจาก Fixed effect model กับ Random
effect model
Table 6 The results of Hausman test
Chi-Sq. Statistic
1,525.732726

Prob.
0.0000

บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
Green bond ถื อเป็ นหนึ่งทางเลือกในการระดมทุนที่ย่ งั ยืนและสามารถแสดงความมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมของบริษัทได้และมีตน้ ทุนตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับการออกหุน้ สามัญอีกทัง้ ยังเป็ นการส่งข่าวเชิงบวกไปยังนัก
ลงทุนที่ให้ความสนใจด้านสิง่ แวดล้อมว่า บริษัทได้ให้ความสําคัญกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการดําเนินธุรกิจ แต่การ
ออก Green bond ในไทยยังไม่เป็ นที่นิยมมากนักเนื่องจากมีกฎระเบียบที่ตอ้ งดําเนินการเพิ่มเติม สร้างภาระและต้นทุนที่
เพิ่มขึน้ ให้แก่บริษัท อีกทัง้ ยังคงขาดแรงจูงใจและการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผลการศึกษาด้วยวิธี Chow test และ Event study ต่างพบว่า การประกาศออก Green bond ส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์และอัตราผลตอบแทนเกินปกติในช่วงที่ทาํ การศึกษาในบางบริษัท ขณะที่ราคาหลักทรัพย์ของบางบริษัท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงที่มีการประกาศออก Green bond ซึ่งมีความเป็ นไปได้ที่นกั ลงทุนยังทราบข้อมูลข่าวสาร
เรือ่ ง Green bond ไม่ท่วั ถึงและยังไม่คนุ้ ชินว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไรเนื่องจากการออก Green bond ในไทยมีนอ้ ยมากเมือ่
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จึงทําให้ตลาดไม่มีการตอบสนองใดๆ ต่อการประกาศออก Green bond ในบางบริษัท
สําหรับผลการศึกษาด้วยวิธี Panel data analysis ที่สรุปได้วา่ การออก Green bond ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง
ของราคาหลักทรัพย์เนื่องจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ Green bond ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ยเลย แต่นกั
ลงทุน กลับ ให้ค วามสนใจกับตัวแปรที่ ส ะท้อนโครงสร้างของบริษัทอย่างขนาดของกิ จการและอัตราส่วนค่าเสื่อมต่อ
สินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนยังคงให้ความสําคัญกับพืน้ ฐานของบริษัทเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ในการศึกษาครัง้ ถัดไป
ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรนําหุน้ กูร้ ะยะยาวภาคเอกชนมาพิจารณาด้วยเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึน้ และเพื่อเพิ่มจํานวน
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเพื่อที่จะได้ผลการศึกษาที่แม่นยํามากยิ่งขึน้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย และปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่าความเต็มใจ
ที่จะจ่ายสําหรับการรับบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ของผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร โดยทําการสํารวจจากกลุม่
ตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ่ วยที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครที่ไม่เคยพบแพทย์ผ่านบริการ Telemedicine มาก่อน จํานวน 458
ตัวอย่าง โดยใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ในส่วนการยอมรับเทคโนโลยี และใช้วิธี Double
Bounded Close-Ended เพื่อประมาณมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยที่ถูกเซนเซอร์ (Censored
Regression Analysis) เพื่อหามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายและปั จจัยกําหนดมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่
ของความเต็มใจที่จะจ่ายสูงสุดเท่ากับ 64.738 บาทต่อครัง้ สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ได้แก่ ระยะเวลาในการเดินทางไปและกลับสถานพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล ทัศนคติตอ่ การใช้ และราคาเริม่ ต้นที่เสนอถาม
คําสําคัญ: การแพทย์ทางไกล, ความเต็มใจที่จะจ่าย, ผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
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
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID–19) ในปั จจุบนั ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ประเทศไทยจึ ง ได้มี ก ารนํา เทคโนโลยี ก ารแพทย์ท างไกล (Telemedicine) ซึ่ ง จะเป็ นการ VDO conference ผ่ า น
Application ของโรงพยาบาล หรือ Line Application รวมถึงการโทรศัพท์พูดคุยให้คาํ ปรึกษา (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2564) และทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาผ่านการส่งไปรษณีย ์ หรือการรับยาที่รา้ นขายยาใกล้บา้ น (ยุพดี,
2563) เพื่อให้ผปู้ ่ วยเรือ้ รังที่ตอ้ งการการรักษาอย่างสมํ่าเสมอ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งมีการรักษาอย่างต่อเนื่องที่มีอาการคงที่ อาทิเช่น
กลุม่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคกระดูกและข้อ โรคซึมเศร้า โรคหัวใจ โรคทางสมอง และโรคไต หรือ
ผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัดที่มีตอ้ งทําการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รบั ยาเวชภัณฑ์ คําปรึกษา หรือการติดตามอาการ
จากบุคลากรทางการแพทย์ได้ ซึง่ ในปั จจุบนั มีโรงพยาบาลที่เปิ ดให้บริการ Telemedicine เพียงไม่กี่โรงพยาบาล เนื่องจาก
โรงพยาบาลที่นาํ เทคโนโลยี Telemedicine มาเปิ ดให้บริการแก่ผูป้ ่ วยนัน้ ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรทางการแพทย์ และตัวผูป้ ่ วยเอง (ศิรริ ตั น์, 2563)
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจัยจึงสนใจศึกษาความเต็มใจที่จะจ่าย (WTP) สําหรับการรับบริการ Telemedicine
กรณีศกึ ษา ผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีที่ใหม่สาํ หรับประเทศไทย เพื่อหามูลค่า WTP และ
ปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่า WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine ผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ทัง้ นี ้
การศึก ษาดัง กล่า วศึก ษาเพื่ อ ตอบคํา ถามว่า ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของผู้ป่ วยที่ พัก อาศัย อยู่ใ นเขตพื น้ ที่
กรุงเทพมหานครเป็ นอย่างไร มูลค่า WTP รวมถึงปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่า WTP โดยผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิจยั
สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนประกอบการตัดสินใจ
เปิ ดให้บริการ Telemedicine และอาจทําการประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ่ วยหันมาใช้บริการ Telemedicine มากขึน้ เพื่อช่วยลด
ความแออัดของโรงพยาบาล
การตรวจเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจําลองที่ใช้เป็ นพืน้ ฐานและแนวทางประกอบการศึกษางานวิจยั มีดงั นี ้
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ถูกนําเสนอโดย Davis, Bagozzi, and Warshaw (1989) อธิบายว่า มีปัจจัยต่าง ๆ
ที่ใช้อธิ บาย ได้แก่ การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน
(Perceived Ease of Use) ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) ความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี
(Behavior Intention to Use) และพฤติกรรมการใช้ระบบจริง (Actual Use)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีการสมมติเหตุการณ์ (Contingent Valuation Method: CVM)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีการสมมติเหตุการณ์ ถูกนําเสนอโดย Carson and Hanemann (2005) อธิ บายว่า
คําถามปิ ดสองชัน้ (Double Bounded Close-Ended) ในการออกแบบสอบถามผูต้ อบแบบสอบถาม จะถูกถาม 2 รอบ ทํา
ให้สามารถเป็ นไปได้ 4 คําตอบ ได้แก่ (เต็มใจจ่าย, เต็มใจจ่าย) (เต็มใจจ่าย, ไม่เต็มใจจ่าย) (ไม่เต็มใจจ่าย, เต็มใจจ่าย)
และ (ไม่เต็มใจจ่าย, ไม่เต็มใจจ่าย)
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การวิเคราะห์การถดถอยทีถ่ ูกเซนเซอร์ (Censored Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยที่ถกู เซนเซอร์ ถูกนําเสนอโดย Cameron (1988) อธิ บายว่า การวิเคราะห์ Censored
Regression ใช้ในการประมาณค่าเฉลี่ยของ WTP เนื่องจากคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ WTP ของผูบ้ ริโภคเป็ นแบบ
คําถามปิ ดสองชัน้ (Double Bounded Close-Ended) ซึง่ ค่าที่ได้จะเป็ นช่วงที่อยูร่ ะหว่างค่าขอบบน (Upper Bound) และ
ค่าขอบล่าง (Lower Bound) ทําให้ไม่สามารถทราบค่า WTP ที่แท้จริง (Real WTP) ทราบเพียงค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่า
ค่าที่ถาม ดังนัน้ ค่าเฉลีย่ ของ WTP ที่ได้จะเป็ นตัวแปรสุม่ ชนิดต่อเนื่องและถูกกําหนดโดยเวคเตอร์ของตัวแปรอิสระ (xi)
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าในต่างประเทศมีงานวิจยั ในอดีตที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ WTP สําหรับการรับ
บริการ Telemedicine อยูแ่ ล้วอาทิเช่น งานวิจยั ของ Arize and Onwujekwe (2017) ที่ศกึ ษาการยอมรับและ WTP สําหรับ
บริการ Telemedicine ในรัฐเอนูกู ประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย WTP อยู่ที่ 2.04 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อครัง้
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อ WTP อย่างมาก และอาจต้องได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงจะได้รบั ประโยชน์
จากบริการ Telemedicine และงานวิจัยของ Qureshi et al. (2006) ที่ศึกษา WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine
เทียบกับการมาพบแพทย์ดว้ ยตนเองในผูป้ ่ วยโรคสะเก็ดเงินหรือมะเร็งผิวหนัง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย WTP อยู่ที่ 25
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครัง้ และเมื่อต้องเดินทางไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องผูป้ ่ วยจะชอบบริการ Telemedicine มากขึน้
เนื่องจากช่วยให้พบแพทย์ได้เร็วขึน้ ส่วนงานวิจยั ในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มงี านวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พบเพียง
งานวิจยั ที่ศกึ ษาใกล้เคียงกับเรือ่ งดังกล่าว อาทิเช่น งานวิจยั ของศิวรุต (2555) ที่ศกึ ษา WTP ค่าบริการของผูป้ ่ วยนอกที่เข้า
รับบริการโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย WTP อยู่ที่ 154.20 บาทต่อ
ครัง้ ปั จจัยที่กาํ หนดมูลค่า WTP อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระดับราคาเริม่ ต้นทีเ่ สนอถาม
และสิทธิ การรักษาพยาบาล โดยการศึกษาดังกล่าวผูป้ ่ วยต้องมาพบแพทย์ดว้ ยตนเองที่โรงพยาบาล ไม่ได้เป็ นการพบ
แพทย์ผา่ นบริการ Telemedicine
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิด
ในการประเมิน WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine แสดงดัง Figure 1
Independent Variables

Dependent
Variables

Characteristic of patients in Bangkok
- Sex
- Age
- Education
- Occupation
- Average income per month - Residential area in Bangkok
- The right to
healthcare
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
Starting bid price

Figure 1 Conceptual Framework
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคกระดูกและข้อ โรคซึมเศร้า
โรคหัวใจ โรคทางสมอง และโรคไตที่อาศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยพบแพทย์ผา่ นบริการ Telemedicine มา
ก่อน เนื่องจากบริการ Telemedicine ยังเป็ นบริการที่ใหม่สาํ หรับประเทศไทย และยังไม่มีงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม การสํารวจการใช้บริการ Telemedicine ของผูป้ ่ วยและมูลค่า WTP ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์
ต่อหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการบริการ Telemedicine ทัง้ นี ้ เมื่อไม่ทราบจํานวน
ประชากร จึงได้ดาํ เนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 458 ตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุ งเทพมหานครชั้นใน ร้อยละ 56.55 และชั้นกลาง ร้อยละ 43.45 ตามสูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างของคอแครน
(Cochran, 1977) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้กลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือในการวิจยั
ในการศึกษานีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูป้ ่ วย ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาล
ส่วนที่ 3 ปั จจัยที่มผี ลต่อการยอมรับบริการ Telemedicine ส่วนที่ 4 WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine และส่วนที่
5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการ Telemedicine โดยในส่วน WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine กําหนดราคาเริม่ ต้น
โดยใช้ขอ้ มูลจากค่าเฉลี่ยค่าบริการทางการแพทย์ผ่านบริการ Telemedicine ของโรงพยาบาล 4 โรงพยาบาล แสดงดัง
Table 1
Table 1 Telemedicine services fee of each hospitals in Bangkok
Hospital
Telemedicine services fee

Shipping costs for medicines and
medical supplies
50 Bath/box
80 Bath/box
110 Bath/time

1. Lerdsin Hospital
50 Bath
2. Chulabhorn Hospital
50 Bath
3. King Chulalongkorn Memorial
100 Bath
Hospital
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
การเก็บรวบรวมข้อมูล
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การศึกษา WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine: กรณีศกึ ษา ผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานครครัง้ นี ้ ด้วย
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยใช้บริการ Telemedicine มาก่อน โดยเก็บข้อมูล
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Testing Survey) จํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาวิเคราะห์
ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) พบว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยรวมเท่ากับ 0.86 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978) จากนัน้ จึงได้นาํ แบบสอบถามดังกล่าวทําการ
เก็บข้อมูลจริงตามกลุม่ ตัวอย่างที่กาํ หนดไว้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ทาํ การประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
ที่ถกู เซนเซอร์ (Censored Regression Analysis) ซึง่ ทําการประมาณค่าด้วยแบบจําลองโทบิต (Tobit Model) ซึง่ มีตวั แปร
อิสระ ได้แก่ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาล ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
และราคาเริ่มต้นที่เสนอถาม ส่วนตัวแปรตาม คือ มูลค่า WTP และปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่า WTP สําหรับการรับ
บริการ Telemedicine ดังแสดงใน Table 2 โดยมีฟังก์ชนั ของแบบจําลอง WTP ดังนี ้
WTP = β0  β1 SEX  β2 AGE  β3 EDU  β4 OCC  β5 INC  β6 ARE  β7 RIG  β8 FRE 
β9 TRA  β10 TIM  β11 EXT β12 COV  β13 PUF1  β14 PUF2  β15 PUF3  β16 UF4 
β17 PUF5  β18 PEU1  β19 PEU2  β20 ATU1  β21 ATU2  β22 ATU3  β23 BIU1  β24 BIU2
β25 BID_65 β26 BID_80  ui
Table 2 Variables in the regression analysis, their descriptive statistics and expected sign
Variable
WTP
SEX
AGE
EDU
OCC
INC
ARE
RIG
FRE
TRA
TIM
EXT
COV
PUF1
PUF2
PUF3
PUF4
PUF5

Description
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)
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Expected
sign
N/A
+/+/+
+
+
+/+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
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Variable

Description

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)

Expected
sign
+
+
+
+
+
+
+
+/+/-

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง จํา นวน 458 คน พบว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง (62.45%) อายุ 41-55 ปี
(61.14%) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (62.23%) เงินเดือนเฉลี่ย 15,000-35,000 บาท (79.04%) เดินทางมาพบ
แพทย์ไม่บ่อย (83.41%) เดินทางโดยใช้รถส่วนตัว (69.87%) ใช้เวลา 2-5 ชั่วโมงในการเดินทางไปและกลับโรงพยาบาล
(76.86%) เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 250 บาทในการเดินทาง (59.17%) และมีสิทธิการรักษาพยาบาล (98.91%) เช่น สิทธิ
ข้าราชการ ประกันสังคม หรือบัตรทอง เป็ นต้น และเมื่อพิจารณา WTP ค่าบริการ Telemedicine พบว่า มีผเู้ ต็มใจที่จะจ่าย
มูลค่าที่เสนอถามทัง้ สองครัง้ จํานวน 339 คน (74.02%) และผูไ้ ม่เต็มใจที่จะจ่ายทัง้ สองครัง้ จํานวน 75 คน (16.38%)
แสดงดัง Table 3 ซึ่งสาเหตุของความไม่เต็มใจที่จะจ่ายเลย คือ ผูต้ อบแบบสอบถามคิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายในส่วนค่าบริการ
ทางการแพทย์ควรเป็ นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่หน้าที่ของผูป้ ่ วย (100%)
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Table 3 Patients characteristics and behavior in seeing the doctor in Bangkok respondents
Description

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

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

Total
(Percentage) (Will., Will.)
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)

Impact of
COVID–19 to
seeing the doctor
at the hospital
The healthcare
rights
Total

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)

Frequency (Percentage)
(Will.,
(Unwill.,
(Unwill.,
Unwill.)
Will.)
Unwill.)
11 (6.40) 11 (6.40)
28 (16.27)
11 (3.85) 11 (3.85)
47 (16.43)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (2.38)
5 (5.95)
13 (15.48)
13 (4.64) 14 (5.00)
48 (17.14)
7 (7.53)
3 (3.23)
14 (15.05)
11 (6.71)
8 (4.88)
33 (20.12)
11 (3.86) 14 (4.91)
41 (14.39)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (11.11)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
1 (2.50)
9 (22.50)
22 (5.35) 21 (5.11)
64 (15.57)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (28.57)
3 (3.13)
3 (3.13)
22 (22.91)
19 (5.25) 19 (5.25)
53 (14.64)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
11 (4.25) 14 (5.40)
50 (19.31)
11 (5.53)
8 (4.02)
25 (12.56)
20 (5.24) 19 (4.97)
63 (16.49)
2 (2.67)
3 (4.00)
12 (16.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
5 (3.62)
4 (2.90)
20 (14.49)
17 (5.31) 18 (5.62)
55 (17.19)
3 (3.12)
4 (4.17)
13 (13.54)
18 (5.11) 16 (4.55)
61 (17.33)
1 (10.00) 2 (20.00)
1 (10.00)
14 (5.17) 13 (4.80)
49 (18.08)
8 (4.28)
9 (4.81)
26 (13.90)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
6 (3.41)
9 (5.11)
31 (17.61)
16 (5.68) 13 (4.61)
44 (15.60)
22 (4.86) 22 (4.86)
71 (15.67)
0 (0.00)
0 (0.00)
4 (80.00)

339 (74.02) 22 (4.80)
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22 (4.80)

75 (16.38)

(n = 458)
Total
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)

458 (100)
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จากนั้น เมื่อ นําตัวแปรอิส ระทัง้ หมดมาทดสอบเพื่ อหาค่าสหสัมพัน ธ์ด ้วยวิธี Pearson’s Correlation และได้
กําหนดค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.70 จากการทดสอบพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.70 จึงตัดสินใจไม่ตดั ตัวแปรใดตัวแปรหนึง่ ออกจากแบบจําลอง และปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่า
WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine ของผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจําลองโทบิต (Tobit model)
ด้ว ยวิ ธี Enter (Initial Model) กํา หนด p < .05 พบว่ า มี 4 ตัว แปร ได้แ ก่ ระยะเวลาในการเดิ น ทางไปและกลับ
สถานพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล ทัศนคติต่อการใช้ และราคาเริ่มต้นที่เสนอ มีค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจเชิงพหุ
(R2) เท่ากับ 0.240 แสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บาย WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine ได้รอ้ ยละ 24 ดัง
แสดง Table 4 โดยสามารถเขียนสมการทํานาย WTP ได้ดงั นี ้
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 ปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่า WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine เรียงจากค่าสัม
ประสิทธิมากที่สดุ คือ ยินดีจ่ายที่ 65 บาท (BID_65) และรองลงมาคือ ยินดีจ่ายที่ 80 บาท (BID_80) มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับ WTP สําหรับบริการ Telemedicine ที่ p < .001 กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามยินดีที่จะจ่ายเงิน 65 บาท และ 80
บาท มี WTP ค่าบริการ Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกับยินดีจ่ายที่ 50 บาท ระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปและ
กลับสถานพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ WTP สําหรับบริการ Telemedicine ที่ p < .05 กล่าวคือ ผูท้ ี่ใช้เวลาเฉลี่ย
ในการเดินทางไปและกลับสถานพยาบาลมากกว่า 5 ชั่วโมงมี WTP ค่าบริการ Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกับผูท้ ี่ใช้
เวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปและกลับสถานพยาบาลน้อยกว่า 2 ชั่วโมง สิทธิการรักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
มู ล ค่ า WTP สํา หรับ บริ ก าร Telemedicine ที่ p < .10 กล่ า วคื อ ผู้ที่ มี สิ ท ธิ ก ารรัก ษาพยาบาลมี WTP ค่ า บริ ก าร
Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกับผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ การรักษาพยาบาล และทัศนคติต่อการใช้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
มูลค่า WTP สําหรับบริการ Telemedicine ที่ p < .10 กล่าวคือ และทัศนคติตอ่ การใช้สงู มี WTP ค่าบริการ Telemedicine
มากกว่าเมื่อเทียบกับทัศนคติตอ่ การใช้ต่าํ ส่วนมูลค่า WTP
สําหรับการรับบริการ Telemedicine เท่ากับ 64.738 บาท ที่ p < .001 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามยินดีที่จะพบ
แพทย์ผา่ นบริการ
Telemedicine เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสียเวลาในการเดินทาง หรือเวลาระหว่างรอพบแพทย์ ดัง
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 Standard Error
(β)
-0.93
0.92
0.91
9.44
-0.16
9.41
-0.10
9.46
0.06
1.00
0.17
3.47
1.14
2.05
-1.29
4.22
0.30
1.47
-0.39
0.98
-0.60
1.22
-4.21
9.61
-0.57
1.07
-0.18
1.14
7.10**
3.21
0.84
1.03
-0.16
0.99
7.95*
4.36
2.75
2.22
-0.02
1.33
2.85*
1.65
1.28
1.32
53.21***
2.24
14.62***
2.10
-26.30
12.82

SEX (Ref. Male)
AGE (Ref. Less than 20 years old)

Female
20–40 years old
41–55 years old
More than 55 years old
EDU (Ref. Lower Bachelor’s degree) Bachelor’s degree
Higher Bachelor’s degree
OCC (Ref. Unemployed)
Still working
Retiree
INC (Ref. Less than 15,000 Bath)
15,000–35,000 Bath
ARE (Ref. The inner district)
The middle district
FRE [Ref. Seldom ( Less than 5 Often (5–10 times/month)
times/month)]
Usually (More than 10 times/month)
Private car
TRA (Ref. Taxi/Public transport)
2–5 hours
More than 5 hours
TIM (Ref. Less than 2 hours)
250–500 Bath
EXT (Ref. Less than 250 Bath)
Yes
Right
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
Observations 458.00
Log likelihood 1054.
74, Pseudo R2
p-value < .001

Note: ***p < .001, **p < .05 and *p < .10
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0.240

X̅
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
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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 Standard
t
p-value
Error
(β)
WTP
64.738
0.435
148.63
< .001***
Note: ***p < .001
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายสําหรับการรับบริการ Telemedicine ของผูป้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร
พบว่า มีค่าเฉลี่ย WTP อยู่ที่ 64.738 บาท จากกลุ่มตัวอย่างผูม้ ีรายได้นอ้ ย-ปานกลาง (เงินเดือนเฉลี่ย 0-35,000 บาท)
ปั จจัยที่มีผลต่อการกําหนดมูลค่า WTP สําหรับการรับบริการ Telemedicine ได้แก่ ระยะเวลาในการเดินทางไปและกลับ
สถานพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล ทัศนคติต่อการใช้ และราคาเริ่มต้นที่เสนอ ผูท้ ี่ใช้เวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปและ
กลับสถานพยาบาลมากกว่า 5 ชั่วโมงมี WTP สําหรับบริการ Telemedicine มากกว่าเมื่อเทียบกับผูท้ ี่ใช้เวลาเฉลี่ยในการ
เดินทางไปและกลับสถานพยาบาลน้อยกว่า 2 ชั่วโมง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Qureshi et al. (2006) ส่วนผูท้ ี่มี
สิท ธิ ก ารรัก ษาพยาบาลมี WTP สํา หรับ บริก าร Telemedicine มากกว่า เมื่อ เที ยบกับ ผู้ที่ ไ ม่มีสิท ธิ ก ารรักษาพยาบาล
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิวรุ ต (2555) นอกจากนีย้ งั พบว่า ส่วนใหญ่ผปู้ ่ วยในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครที่ไม่เคยใช้
บริการ Telemedicine มาก่อนมองว่า บริการ Telemedicine เป็ นบริการที่ดี สถานพยาบาลควรเพิ่มบริการดังกล่าวเพื่อ
เป็ นช่องทางหนึง่ ที่ผปู้ ่ วยสามารถพบแพทย์ได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ หน่วยงานด้านสาธารณสุขควรคํานึงถึงปั จจัยเหล่านี ้ เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการ
Telemedicine ให้มีประสิทธิ ภาพเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้านสาธารณสุขที่ส่งเสริมการยกระดับคุณ ภาพ
บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561–2580
(สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต คือ ควรนําปั จจัยด้านทัศนคติ
และความตระหนัก ต่ อ การใช้ง าน (Attitude and Awareness) มาศึ ก ษาต่ อ ไป เช่ น ทัศ นคติ ต่ อ การใช้ง านบริ ก าร
Telemedicine ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิจากการ
เก็บแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ช้บริการเครือข่ายต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 411 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิ ติ t-test, Chi-Square, Z-test และ Binary Model ผลการศึกษาพบว่า อายุ อาชี พ ระดับรายได้ต่อเดื อน สิทธิ พิ เศษของ
เครือข่าย ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ระดับค่าบริการต่อเดือน ความครอบคลุมของพืน้ ที่ให้บริการ 5G ความหลากหลายของช่องทาง
จําหน่ายซิม ความครอบคลุมของศูนย์บริการ จํานวนศูนย์บริการ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การมีแบรนด์แอมบาสเดอร์โปรโมท
เครือข่าย โปรโมชันแพ็กเก็จเมื่อซือ้ สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ ศูนย์บริการตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ที่พบเห็นได้ง่ายและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
และภาพลักษณ์ของเครือข่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษา
คือ ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย NT ควรปรับกลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาดของเครือข่าย เช่น การเพิ่มพืน้ ที่ให้บริการสัญญาณ 5G
และการเพิ่มศูนย์บริการ เป็ นต้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุม่ ลูกค้าใหม่ให้ตดั สินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย NT มาก
ยิ่งขึน้
คําสําคัญ: ตลาดผูข้ ายน้อยราย, แบรนด์แอมบาสเดอร์, สัญญาณ 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
ปั จจุบนั โทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็ นปั จจัยสําคัญนอกเหนือจากปั จจัยพืน้ ฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์โดยใช้
สําหรับติดต่อสือ่ สาร ซึง่ การติดต่อสือ่ สารผ่านทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่มีความจําเป็ นต้องใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยในประเทศไทยเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการที่ผปู้ ระกอบการมีการลงทุนขยายโครงข่าย
อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Numbering) ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ตลอดปี พ.ศ. 2560–2564 ผูถ้ ือครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สดุ คือ AIS เฉลี่ยร้อยละ 44 รองลงมา
ได้แก่ TRUE และ DTAC ตามลําดับ ส่วน CAT เฉลี่ยร้อยละ 2.12 และ TOT เฉลี่ยร้อยละ 0.25 โดยดูได้จากจํานวน
หมายเลขของผู้ใ ช้บ ริก ารที่ มี การเปิ ดใช้ง าน และจากการประมูล ใบอนุญ าตคลื่น ความถี่ 5G ในปี พ.ศ. 2563 ไม่มี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาร่วมประมูลแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการรายเดิมเลย หรือแม้แต่ผปู้ ระกอบการรายเล็กอย่าง CAT
และ TOT ยังได้คลื่นในย่านความถี่ที่ไม่ครอบคลุมครบทุกย่าน (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2563) เมื่อเปรียบเทียบกับผูใ้ ห้บริการรายใหญ่อีกสามรายจะเห็นได้วา่ มีคลืน่
ความถี่ที่ครอบคลุมทัง้ ความถี่สงู กลาง และตํ่า ทําให้สามารถรองรับผูใ้ ช้งานจํานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปั จจัย
ทางด้านคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
(ศศนน, 2553; กรกรต, 2559; เบญจวรรณ, 2559; สยมภู, 2559; ภาวิณี, 2560) อีกทัง้ ถึงแม้ว่า CAT และ TOT มีการ
ปรับตัวเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยควบรวมกิจการเป็ น NT (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ
National Telecom Public Company Limited) ในปี พ.ศ. 2564 แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงมีสดั ส่วนน้อยกว่าผูใ้ ห้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่รายอื่นเช่นเดิม (ดวงพร, 2564)
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมายัง ไม่ มี ง านวิ จั ย ใดที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT แต่มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
อื่น ๆ เช่น ความชัดเจนของสัญญาณโทรศัพท์ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เอไอเอส (เบญจวรรณ, 2559) และ ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงมีผลต่อการเลือกใช้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บุรินทร์, 2558) ดังนัน้ เครือข่าย TOT และ CAT ที่มี
สัญ ญาณโทรศั พ ท์ แ ละอิ น เทอร์เ น็ ต ที่ คุ ณ ภาพด้ อ ยกว่ า รวมถึ ง มี ภ าพลัก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งน้อ ยกว่ า เครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น ๆ อีกทัง้ ยังไม่มีการจัดทําโปรโมชันแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้ สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ และไม่มีแบรน
แอมบาสเดอร์ช่ ว ยโปรโมทเครื อ ข่ า ย จึ ง อาจจะทํา ให้มี ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดที่ น ้อ ยกว่ า ผู้ใ ห้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่รายอื่น นอกจากนีย้ งั ไม่มีงานวิจยั ใดที่ศกึ ษาปั จจัยด้านความครอบคลุมของพืน้ ที่การให้บริการสัญญาณ
5G ซึ่งเครือข่าย TOT และ CAT มีพืน้ ที่การให้บริการสัญญาณ 5G ครอบคลุมน้อยกว่าเครือข่าย AIS TRUE และ DTAC
จึงอาจเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งให้เครือข่าย TOT และ CAT มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสัดส่วนที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่รายอื่น
ดัง นั้น การศึก ษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัด สินใจเลือ กใช้บ ริการเครือ ข่ายโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ ของผู้บ ริโ ภคจึงมี
ความสําคัญ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนําไปสู่ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์และการให้บริการเพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของผูบ้ ริโภค
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ขอบเขตการศึกษา
ผูใ้ ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ต่าง ๆ ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากประชากรในเขต
พืน้ ที่ดงั กล่าวมีสดั ส่วนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทกุ ประเภทสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ช่วงระยะเวลาตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
การตรวจเอกสาร
การตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นไปตามทฤษฎีอปุ สงค์ (วันรักษ์, 2555) โดยนํามาใช้
อธิบายการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งขึน้ อยูก่ บั ราคาของโปรโมชันแพ็กเกจของแต่ละเครือข่าย
โดยผูบ้ ริโภคจะเลือกใช้บริการเครือข่ายที่จดั โปรโมชันแพ็กเกจราคาตํ่ากว่า ในด้านประชากรศาสตร์ (ศิริวรรณ และคณะ,
2538) กล่าวได้วา่ บุคคลที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทัง้ ด้านอายุ อาชีพ และระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่แตกต่างกัน เช่น ผูท้ ี่เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจอาจจะใช้บริการ
เครือข่าย NT เนื่องจาก เครือข่าย NT มีโปรโมชันเฉพาะสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
(Kotler, 1999) การตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่จะแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ ผู้
ที่ใช้ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิ พิเศษของเครือข่าย บุคคลที่มีอิทธิ พล ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ช่องทางที่ใช้ชาํ ระ
ค่าบริการ และระดับค่าบริการต่อเดือนที่แตกต่างกัน เช่น ผูใ้ ช้บริการที่ใช้สิทธิพิเศษด้านความบันเทิงจะไม่เลือกใช้บริการ
เครือข่าย NT เนื่องจากเครือข่าย NT ไม่มีการให้บริการในด้านนี ้ นอกจากนีย้ งั มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Kotler,
1999) ทัง้ 7 ด้าน ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ เครือข่าย NT มี
พืน้ ที่ให้บริการสัญญาณ 5G น้อยกว่าทุกเครือข่าย เป็ นสาเหตุให้มีผใู้ ช้บริการน้อยกว่าเครือข่ายอื่น ๆ
จากงานวิ จัย ที่ ผ่านมายัง ไม่ไ ด้มี การศึกษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ NT แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อ่ืน ๆ โดย
การทดสอบ Chi-Square ด้า นประชากรศาสตร์ พบว่ า อาชี พ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ ในขณะที่ ร ะดับ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (พชระ, 2557) จากสถิติ T-test พบว่า เพศที่ตา่ งกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความ
สําคัญต่อปั จจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกัน จากการทดสอบ One-Way ANOVA พบว่า ช่วงอายุที่ต่างกันมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสําคัญต่อปั จจัยทางการตลาดไม่แตกต่างกัน (จารุ วรรณ, 2553) และจากแบบจําลอง Multiple Regression
พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทิศทางบวก
(เบญจวรรณ, 2559; ภาวิ ณี , 2560) ในขณะที่ ง านวิ จั ย นี จ้ ะใช้ตัว แปรเหมื อ นกั บ งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมา ได้แ ก่ ปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด นอกจากนีไ้ ด้ทาํ การศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องเทคโนโลยี 5G ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเรือ่ งแบรนด์แอมบาสเดอร์ และโปร
โมชันแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้ สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ และในงานวิจยั นีจ้ ะใช้สถิติ Chi-Square และสถิติ T-test เหมือน
งานวิ จัย ที่ ผ่ า น นอกจากนี จ้ ะใช้ส ถิ ติ Z-test และแบบจํา ลอง Binary Logistic Regression ที่ ยัง ไม่ เ คยมี ง านวิ จัย ใด
ทําการศึกษามาก่อนในการทดสอบความแตกต่างของค่าสัดส่วนการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT
ระหว่างกลุม่ ของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นใน
การตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ นํามาสูข่ อ้ ค้นพบใหม่ เพื่อให้ผใู้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT
สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนาโดยการออกกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและ
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้
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วิธีการศึกษา
การรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีประชากร คือ คนในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจํานวนกลุม่ ตัวอย่างคํานวณได้
จากสูตรของ Cochran โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอ้ ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง
เท่ากับ 0.05 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 385 ตัวอย่าง แต่ในงานวิจัยทําการเก็บตัวอย่าง 411 ตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ สุ่มตัวอย่างผ่านแอปพลิเคชัน
Facebook และ Line ในกลุม่ ผูใ้ ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเครือข่ายต่าง ๆ จากนัน้ ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook
Instagram และ Line จากนัน้ ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ผา่ นโซเชียลมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) พฤติกรรม
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และ 3) การให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย: (1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด เพื่ออธิบายปั จจัยประชากรศาสตร์ และปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริโภค; และ (2) การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อายุ และคะแนนความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระหว่างผูใ้ ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT และผูใ้ ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น ๆ ด้วย T-test ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านอาชี พ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปั จจัยด้านพฤติกรรม กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วย Chi-Square ทดสอบความแตกต่างของค่าสัดส่วนการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ NT ระหว่างกลุม่ ของปั จจัยด้านอาชีพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปั จจัยด้านพฤติกรรม ด้วย Z-test
และใช้การประมาณค่าแบบจําลอง Binary Logistic Regression เพื่อหาขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
In �

p(y=1)
p(y=0)

โดยที่

� = 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
Y=1 คือ การตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT
Y=0 คือ การตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่อื่น ๆ
คือ ค่าคงที่
β0
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของของตัวแปรต่าง ๆ ที่จะทําการประมาณค่า โดย j = 1 ถึง 29
βj
AGE คือ อายุของผูใ้ ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (ปี )
GOV คือ อาชีพ โดย GOV = 1 เมื่อประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ GOV = 0 เมื่อ ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ
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INCL

คือ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย INCL = 1 เมื่อมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท และ
INCL = 0 เมื่อมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
TV
คือ ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย TV = 1 เมื่อใช้ช่องทาง
โทรทัศน์ในการรับข้อมูลข่าวสาร และ TV = 0 เมื่อใช้ช่องทางอื่น ๆ ในการรับข้อมูลข่าวสาร
POINT คือ การใช้สิทธิ พิเศษของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย POINT = 1 เมื่อเลือกใช้สิทธิพิเศษจากการ
สะสมแต้ม และ POINT = 0 เมื่อเลือกใช้สทิ ธิพิเศษอื่น ๆ
ME
คือ บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย ME = 1 เมื่อได้รบั อิทธิ พล
จากตนเองและ ME = 0 เมื่อได้รบั อิทธิพลจากบุคคลอื่น ๆ
TIME คือ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดย TIME = 1 เมื่อช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้
บริการคือ 09.01-17.00 น. และ TIME = 0 เมื่อส่วนใหญ่ใช้ในช่วงเวลาอื่น ๆ
EBANK คือ ช่องทางที่ใช้ชาํ ระค่าบริการ โดย EBANK = 1 เมื่อใช้ช่องทางในการชําระค่าบริการทาง Internet
Banking/Mobile Banking และ EBANK = 0 เมื่อใช้ช่องทางในการชําระค่าบริการอื่น ๆ
EXPL คือ ระดับค่าใช้จ่ายบริการต่อเดือน โดย EXPL = 1 เมื่อระดับค่าใช้จ่ายบริการต่อเดือนไม่เกิน 300 บาท
และ EXPL = 0 เมื่อระดับค่าใช้จ่ายบริการต่อเดือนสูงกว่า 300 บาท
PROD1 คือ ความครอบคลุมของพืน้ ที่การให้บริการสัญญาณ 5G (คะแนน)
PROD2 คือ ความชัดเจนของสัญญาณโทรศัพท์ (คะแนน)
PROD3 คือ ความรวดเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต (คะแนน)
P1
คือ ความคุม้ ค่าของอัตราค่าบริการต่อจํานวนนาทีในการโทร (คะแนน)
P2
คือ ความคุม้ ค่าของอัตราค่าบริการต่อจํานวนและความเร็วของอินเทอร์เน็ต (คะแนน)
P3
คือ ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการเสริมพิเศษ (คะแนน)
PL1 คือ ความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายซิม (คะแนน)
PL2 คือ ความครอบคลุมของศูนย์บริการ (คะแนน)
PL3 คือ จํานวนศูนย์บริการ (คะแนน)
PROM1 คือ การจัดโปรโมชั่นให้กบั ลูกค้าเฉพาะกลุม่ (คะแนน)
PROM2 คือ การโฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (คะแนน)
PROM3 คือ การมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการโปรโมทเครือข่าย (คะแนน)
PROM4 คือ โปรโมชันแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้ สมาร์ทโฟนเครือ่ งใหม่ (คะแนน)
PPL1 คือ ความเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน (คะแนน)
PPL2 คือ ความรูค้ วามสามารถของพนักงานในการให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการ
(คะแนน)
PROC1 คือ ความสะดวกและรวดเร็วของขัน้ ตอนการให้บริการ (คะแนน)
PROC2 คือ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า (คะแนน)
PHY1 คือ ศูนย์บริการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและตัง้ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
(คะแนน)
PHY2 คือ ภาพลักษณ์ของเครือข่าย (คะแนน)
PHY3 คือ ความเพียงพอของสิง่ อํานวยความสะดวกในศูนย์บริการ (คะแนน)
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ผลการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายต่าง ๆ จํานวน 411 คน แบ่งเป็ นผูท้ ี่ใช้บริการ
เครือข่าย NT จํานวน 36 คน โดยที่ผทู้ ี่ใช้ NT นัน้ มักจะเป็ นผูท้ ี่มีการใช้เครือข่าย TOT หรือ CAT มาก่อนหน้านีแ้ ล้วและได้มี
การใช้งานต่อ หรือผูท้ ี่ตอ้ งการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรือ่ งของค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เพราะมีอตั ราค่าบริการที่ต่าํ และผูท้ ี่
ไม่เลือกใช้บริการ NT เนื่องจากเป็ นเครือข่ายที่ยังไม่เป็ นที่รูจ้ ักมากนัก มีศูนย์บริการที่นอ้ ย และยังไม่กล้าที่จะลองใช้
เครือข่ายอื่น เนื่องจากเครือข่ายที่ตนเองใช้นนั้ ดีอยูแ่ ล้ว ผูท้ ี่ใช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ จํานวน 375 คน โดยภาพรวมส่วนใหญ่
รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ใช้สิทธิพิเศษจากการสะสมแต้ม เลือกใช้บริการจากตนเอง ใช้บริการในช่วงเวลา
09.01–17.00 น. ชําระค่าบริการผ่าน Internet Banking/Mobile Banking แต่กลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่ใช้บริการเครือข่าย NT มี
อายุเฉลี่ย 42.92 ปี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทัง้ ไม่เกิน 15,000 บาท และ 30,000
บาทขึน้ ไป และระดับค่าบริการต่อเดือนไม่เกิน 300 บาท ซึ่งแตกต่างจากกลุม่ ตัวอย่างผูท้ ี่ใช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีอายุ
เฉลี่ย 27.16 ปี เป็ นนักเรียน/นิสติ /นักศึกษา ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ระดับค่าบริการต่อเดือน 301–
500 บาท
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ตัวแปรเชิงปริมาณระหว่างผูท้ ตี่ ดั สินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT
และผูท้ ตี่ ดั สินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีอ่ นื่ ๆ
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างผูใ้ ช้บริการเครือข่าย NT และผูใ้ ช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ ด้วย
สถิติ T-test พบว่า ผูใ้ ช้บริการเครือข่าย NT มีค่าเฉลี่ยอายุ มากกว่าผูใ้ ช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และผูใ้ ช้บริการเครือข่าย NT มี ค่าเฉลี่ยคะแนนความสําคัญด้านราคาในเรื่องความคุม้ ค่าของอัตรา
ค่าบริการต่อจํานวนนาทีในการโทร มากกว่าผูใ้ ช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขณะที่ผใู้ ช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องความครอบคลุมของพืน้ ที่การ
ให้บริการสัญญาณ 5G ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในเรื่องความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายซิม ความ
ครอบคลุมของศูนย์บริการ จํานวนศูนย์บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดในเรือ่ งการโฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
การมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการโปรโมทเครือข่าย โปรโมชันแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้ สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ ด้าน
กายภาพในเรื่องศูนย์บ ริก ารตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ที่ สามารถพบเห็ นได้ง่ายและตัง้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ดี ภาพลักษณ์ของ
เครือ ข่า ย ความเพีย งพอของสิ่ง อํา นวยความสะดวกในศูน ย์บ ริการ มากกว่าผู้ใช้บ ริก ารเครือ ข่าย NT อย่า งมี ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 (Table 1)

217

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Table 1 Result of T-test Statistic.
Variables

Age
Product
The coverage of 5G mobile network
Mobile network signal quality
Download and upload speed
Price
Cost-effectiveness of service rates per call
minutes
Cost-effectiveness of service rates per internet
quality
Reasonable price for excess usage fees
Place
Variety of SIM distribution channels
The coverage of service centers
Number of services centers
Promotion
Promotion for specific customers
Advertising through various media
Having a brand ambassador to promote the
mobile network
Promotion of special price packages when buying
a new smartphone
People
Service attention of staff
Knowledge and competence of staff
Process
Customer service speed
Troubleshooting speed
Physical Evidence
The service center is located in an easily visible
area and a good environment
Mobile network services image
Facilities in the service center

Users of NT Mobile
Network
(n = 36)
SD
X̅
42.92
14.44

User of Other Mobile
Networks
(n = 375)
SD
X̅
27.16
10.65

t-test

p-value

6.38

0.0000

***

3.44
4.25
4.33

1.48
1.11
0.99

4.19
4.33
4.31

0.94
0.75
0.81

-2.98
-0.58
0.18

0.0050
0.5590
0.8540

***

4.42

0.84

4.09

0.95

1.99

0.0470

**

4.36

1.10

4.26

0.87

0.64

0.5230

3.22

1.64

3.65

1.17

-1.51

0.1390

3.17
3.64
3.56

1.36
1.27
1.25

4.03
4.22
4.19

1.00
0.92
0.95

-3.69
-2.70
-2.94

0.0010
0.0100
0.0050

***
***
***

3.97
3.19

1.48
1.33

3.88
3.99

1.10
0.99

0.36
-3.49

0.7180
0.0010

***

2.58

1.44

3.49

1.41

-3.70

0.0000

***

2.69

1.70

3.91

1.26

-4.18

0.0000

***

4.03
4.11

1.06
0.98

4.27
4.31

0.81
0.81

-1.37
-1.41

0.1800
0.1580

4.28
4.25

0.88
0.97

4.28
4.25

0.85
0.91

-0.03
-0.02

0.9740
0.9830

3.86

1.10

4.41

0.78

-2.91

0.0060

***

3.61
3.14

1.08
1.36

4.20
1.05

0.91
1.01

-3.19
-3.92

0.0030
0.0000

***
***

Note: ** significant at the 0.05 level, *** significant at the 0.01 level
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ร ะหว่างการตัด สินใจใช้บ ริการเครือ ข่ ายโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ NT หรือ ใช้บ ริการเครือข่ าย
โทรศัพท์เคลือ่ นทีอ่ นื่ ๆ กับปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยประชากรศาสตร์และปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริโภค กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการเครือข่าย NT หรือใช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ ด้วยสถิ ติ Chi-Square พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริก าร
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การใช้ช่องทางโทรทัศน์ในการรับข้อมูล
ข่าวสาร การใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการรับข้อมูลข่าวสาร การใช้สิทธิพิเศษจากระบบสมาชิกลูกค้าพิเศษ การใช้สทิ ธิ
พิเศษจากการสะสมแต้ม การใช้สิทธิพิเศษด้านความบันเทิง ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ และระดับค่าใช้จ่ายบริการต่อ
เดือน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กบั การใช้ป้ายโฆษณา/แผ่นพับในการรับข้อมูล
ข่าวสาร การใช้สทิ ธิพิเศษในวันเกิด และช่องทางที่ใช้ชาํ ระค่าบริการ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยการ
ตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT มีความสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนมากกว่า 15,000 บาทขึน้ ไป ไม่ใช้ช่องทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และโฆษณา/แผ่นพับในการรับข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช้
สิทธิพิเศษจากระบบสมาชิกลูกค้าพิเศษ ไม่ใช้สทิ ธิพิเศษในวันเกิด ไม่ใช้สทิ ธิพิเศษจากการสะสมแต้ม และไม่ใช้สทิ ธิพิเศษ
ด้านความบันเทิง ช่วงเวลาที่ใช้บริการ คือ 09.01–17.00 น. ใช้ช่องทางอื่น ๆ ในการชําระค่าบริการ และระดับค่าบริการต่อ
เดือนไม่เกิน 300 บาท ในขณะที่การตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่เป็ นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ใช้ช่องทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และโฆษณา/แผ่นพับในการรับข้อมูล
ข่าวสาร ใช้สิทธิพิเศษจากระบบสมาชิกลูกค้าพิเศษ ใช้สิทธิพิเศษในวันเกิด ใช้สิทธิพิเศษจากการสะสมแต้ม และใช้สิทธิ
พิเศษด้านความบันเทิง ช่วงเวลาที่ใช้บริการ คือ 17.01–01.00 น. และระดับค่าใช้จ่ายบริการต่อเดือนมากกว่า 300 บาท
(Table 2)
Table 2 Result of Chi-Square Statistic.
Variables
Occupation
Average income per month
Influential Person
Receiving news through television
Receiving news through internet
Receiving news through billboards/brochure
Receiving news through call center
Privilege for specific customers
Birthday privilege
Privileges from collecting points
Entertainment privilege
Time used
Service payment channels
Monthly service cost level
Note: * significant at the 0.10 level,
*** significant at the 0.01 level

219

Chi-square (X2)
33.00
14.49
0.04
17.24
9.00
3.12
0.96
11.52
2.90
6.74
14.80
8.61
3.38
24.78
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p-value
0.0000
***
0.0000
***
0.8440
0.0000
***
0.0073
***
0.0770
*
0.3270
0.0010
***
0.0890
*
0.0090
***
0.0000
***
0.0030
***
0.0660
*
0.0000
***
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ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าสัดส่วนการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT ระหว่างกลุ่มของตัวแปร
อิสระ
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าสัด ส่วนการตัด สิน ใจใช้บ ริการเครือ ข่าย NT ระหว่า งกลุ่ม ของ ปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ และปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ด้วยสถิติ Z-test พบว่า สัดส่วนการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT ของผูท้ ี่
ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึน้ ไป ใช้สทิ ธิพิเศษอื่น ๆ
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 09.01–17.00 น. และมีระดับค่าบริการต่อเดือนไม่เกิน 300 บาท มากกว่าสัดส่วนการตัดสินใจใช้
บริการเครือข่าย NT ของผูท้ ี่ประกอบอาชีพอื่น ๆ มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ใช้สิทธิพิเศษจากการ
สะสมแต้ม ใช้บริการในช่วงเวลาอื่น ๆ และมีระดับค่าบริการต่อเดือนมากกว่า 300 บาท อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ในขณะทีส่ ดั ส่วนการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT ของผูท้ ี่ชาํ ระค่าบริการช่องทางอื่น ๆ มากกว่าสัดส่วนการ
ตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT ของผูท้ ี่ชาํ ระค่าบริการผ่านช่องทาง Internet Banking/Mobile Banking อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (Table 3)
Table 3 Results of Z-test statistic.
Variables
Occupation
Government official
Others
Influential Person
Yourself
Others
Average income per month Less than or equal to 15,000 Baht
More than 15,000 Baht
Privileges using
Privileges from collecting points
Others
Time used
09.01 A.M.-5.00 P.M.
Others
Service payment channels Internet Banking/Mobile Banking
Others
Monthly service cost level
Less than or equal to 300 Baht
More than 300 Baht
Note: * significant at the 0.10 level, *** significant at the 0.01 level

Proportion
0.2195
0.0547
0.0857
0.0916
0.0524
0.1411
0.0429
0.1169
0.1164
0.0294
0.0714
0.1282
0.2100
0.0482

Z-test
p-value
4.72
0.0000 ***
-0.20

0.8440

-3.11

0.0019 ***

-2.60

0.0094 ***

-2.93

0.0033 ***

-1.84

0.0662 *

4.98

0.0000 ***

ผลการประมาณค่าแบบจาํ ลองการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ผลการประมาณค่าการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วย Binary Logistic Regression พบว่า
แบบจําลองที่ 2 เป็ นแบบจําลองที่นาํ ไปใช้ในการคํานวณค่า Marginal Effect เพื่ออธิ บายถึงปั จจัยที่มีผลต่อความน่าจะ
เป็ นในการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT โดยค่า Adjusted R-squared ของแบบจําลองที่ 2 มีคา่ เท่ากับ
0.3675 ซึ่ง สูง กว่า แบบจํา ลองที่ 1 และตัว ชี ว้ ัด Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ซึ่ง ตัว ชี ว้ ัด
ดังกล่าวประมาณการข้อผิดพลาดการทํานายและคุณภาพของแบบจําลองที่ 2 มีค่าเท่ากับ 154.3874, 198.5919 และ
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171.8741 ซึง่ มีคา่ ตํ่ากว่าตัวชีว้ ดั ดังกล่าวของแบบจําลองที่ 1 ดังนัน้ ผลการประมาณค่าแบบจําลองที่ 2 เป็ นแบบจําลองที่
มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการคํานวณค่า Marginal Effect เพื่อนําไปใช้อธิ บายถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความน่าจะ
เป็ นในการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Table 4)
เมื่อพิจารณาถึงนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระของแบบจําลองที่ 2 พบว่า อายุ (AGE) และระดับค่าใช้จ่าย
บริการต่อเดือน (EXPL) มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาชีพ (GOV) ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ (TIME) ความ
ครอบคลุมของพืน้ ที่การให้บริการสัญญาณ 5G (PROD1) และความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายซิม (PL1) มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การใช้สทิ ธิพิเศษของเครือข่าย (POINT) ช่องทางที่ใช้ชาํ ระค่าบริการ (EBANK) และ
ความคุม้ ค่าของอัตราค่าบริการต่อจํานวนนาทีในการโทร (P1) มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ในขณะที่ความ
เพียงพอของสิง่ อํานวยความสะดวกในศูนย์บริการ (PHY3) ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
จากแบบจําลองที่ 2 สามารถอธิ บายค่า Marginal Effect ของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี ้ ผูท้ ี่มีอายุ (AGE) เพิ่มขึน้ 1 ปี มีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT เพิ่มขึน้
เท่ากับ 0.0013 ผูท้ ี่ประกอบอาชีพ (GOV) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการ
เครือข่าย NT มากกว่าผูท้ ่ีประกอบอาชีพอื่น ๆ เท่ากับ 0.0292 ผูท้ ี่ใช้สทิ ธิพิเศษของเครือข่าย (POINT) ในการสะสมแต้มมี
ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT น้อยกว่าผูท้ ี่ใช้สทิ ธิพิเศษอื่น ๆ หรือไม่ใช้สทิ ธิพิเศษ
เลย เท่ากับ 0.0152 ผูท้ ี่มีช่วงเวลาใช้บริการ (TIME) 09.01–17.00 น. มีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย
NT มากกว่ า ผู้ท่ี ใ ช้บ ริ ก ารในช่ ว งเวลาอื่ น ๆ เท่ า กับ 0.0238 ผู้ที่ ใ ช้ช่ อ งทางชํา ระค่ า บริ ก าร (EBANK) ทาง Internet
Banking/Mobile Banking มีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT น้อยกว่าผูท้ ี่ใช้ช่องทางชําระค่าบริการ
อื่น ๆ เท่ากับ 0.0179 ผูท้ ี่มีระดับค่าบริการต่อเดือน (EXPL) ไม่เกิน 300 บาท มีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการ
เครือข่าย NT มากกว่าผูท้ ี่มีระดับค่าบริการต่อเดือนสูงกว่า 300 บาท เท่ากับ 0.0427 ผูท้ ี่ให้คะแนนความสําคัญด้านความ
ครอบคลุมของพืน้ ที่การให้บริการสัญญาณ 5G (PROD1) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน มีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการ
เครือข่าย NT ลดลง เท่ากับ 0.0082 ผูท้ ี่ให้คะแนนความสําคัญด้านความคุม้ ค่าของอัตราค่าบริการต่อจํานวนนาทีในการ
โทร (P1) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน มีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT เพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.0090 และผูท้ ี่ให้
คะแนนความสําคัญด้านความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายซิม (PL1) เพิ่มขึน้ 1 คะแนน มีความน่าจะเป็ นใน
การตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย NT ลดลง เท่ากับ 0.0091 (Table 4)
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Table 4 Estimation results from Binary Logistic Model
Variables
C
AGE
GOV
INCL
POINT
ME
TIME
EBANK
EXPL
PROD1
PROD2
PROD3
P1
P2
P3
PL1
PL2
PL3
PROM1
PROM2
PROM3
PROM4
PPL1
PPL2
PROC1
PROC2
PHY1
PHY2
PHY3
McFadden R-square
Adjusted R-squared
Akaike criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
All correct prediction (%)
Correct prediction (P = 0) (%)
Correct prediction (P = 1) (%)

Model 1
Coefficient
Std. Error
-3.9955 *
2.1065
0.1003 ***
0.0255
1.2408 *
0.7448
-0.0329
0.8350
-1.5340 **
0.7574
-0.0916
0.7224
1.5822 *
0.8336
-1.0237
0.6983
1.8630 ***
0.6803
-0.9320 ***
0.2987
-0.8700
0.5407
0.0926
0.5463
0.7097
0.5159
0.3365
0.5445
-0.3353
0.3516
-1.1279 ***
0.3773
0.5472
0.6305
0.1502
0.5528
1.2240 ***
0.3943
-0.4241
0.4619
0.4622
0.3491
-0.3264
0.2278
-0.0195
0.5751
-1.0539
0.6812
0.0865
0.7818
0.9423
0.7438
-0.0752
0.4979
0.0827
0.4157
-0.4825
0.3747
Model 1
0.5757
0.3380
161.5695
278.1087
207.6710
94.90
98.67
55.56

Coefficient
-3.8620 **
0.0755 ***
1.1809 **

Model 2
Std. Error
Marginal Effect
1.5266
0.0180
0.0013
0.5073
0.0292

-0.9611 *

0.5635

-0.0152

1.6804 **
-0.8696 *
1.5839 ***
-0.4882 **

0.7058
0.5178
0.5174
0.1971

0.0238
-0.0179
0.0427
-0.0082

0.5364 *

0.2947

0.0090

-0.5431 **

0.2179

-0.0091

0.1179
0.2621
-0.0171

0.3332
0.2654
0.1966

-0.3136
0.0008
-0.4379

0.3749
0.3217
0.3029

-0.2862
Model 2
0.4576
0.3675
154.3874
198.5919
171.8741
93.70
97.60
52.78

Note: * significant at the 0.10 level, ** significant at the 0.05 level, *** significant at the 0.01 level
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จากผลการศึกษาสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีทงั้ ความสอดคล้องและขัดแย้งกับงานวิจัยของ
พชระ สุธนฐาน (2557) ที่พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์ แต่ระดับรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า อายุ อาชีพ ระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางการรับข่อมูลข่าวสาร สิทธิ พิเศษของเครือข่าย ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ ช่องทางการชําระ
ค่าบริการ ระดับค่าใช้จ่ายบริการต่อเดือน คะแนนความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในเรือ่ ง
ความครอบคลุมของพืน้ ที่การให้บริการสัญญาณ 5G ด้านราคาในเรื่องความคุม้ ค่าของอัตราค่าบริการต่อจํานวนนาทีใน
การโทร ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในเรื่องความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายซิม ความครอบคลุมของ
ศูนย์บริการ จํานวนศูนย์บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การมีแบรนด์
แอมบาสเดอร์ในการโปรโมทเครือข่าย โปรโมชันแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้ สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ ด้านกายภาพในเรื่อง
ศูนย์บริการตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและตัง้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ภาพลักษณ์ของเครือข่าย และความ
เพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในศูนย์บริการ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ นําไปสู่
ข้อเสนอแนะต่อผูใ้ ห้บริการเครือข่าย NT ดังนี ้
ด้านประชากรศาสตร์: ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT ควรจัดโปรโมชันหรือให้สว่ นลดพิเศษกับกลุม่ ผู้
ที่มีอายุไม่มากอย่างกลุม่ นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา หรือผูท้ ี่เรียนจบใหม่ เช่น สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนหรือทํางาน
ออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพือ่ ดึงดูดให้นกั เรียน/นิสติ /นักศึกษา หรือผูท้ ี่เรียนจบใหม่ หันมาให้ความสนใจที่จะใช้บริการ
เครือข่าย NT มากยิ่งขึน้ ซึ่งผูท้ ี่มีอายุไม่มากอย่างวัยนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่อื่น ๆ
ด้านผลิตภัณฑ์: ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT ควรให้ความสําคัญกับความครอบคลุมของพืน้ ที่การ
ให้บ ริก ารสัญ ญาณ 5G โดยอาจเพิ่ มในส่วนของการบริก ารเสาสัญญาณให้ครอบคลุม ทั่วทุกพื น้ ที่ม ากยิ่งขึน้ เพราะ
สัญญาณ 5G นัน้ มีประสิทธิ ภาพมากกว่า 4G ทัง้ เรื่องภาพและเสียง และควรพัฒนาระบบชําระเงินผ่านทาง Internet
Banking/Mobile Banking ให้มีความเสถียรและใช้งานได้ง่าย
ด้านราคา: ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT ควรให้ความสําคัญกับกลุม่ ลูกค้าที่มีระดับรายได้ 15,000
บาทขึน้ ไป เช่น การทําแคมเปญที่มีการให้ความสําคัญโดยเพิ่มสิทธิ พิเศษเฉพาะให้กับลูกค้ากลุ่มนี ้ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและให้รูส้ กึ ว่าเป็ นลูกค้าคนสําคัญ รวมถึงควรรักษาอัตราค่าบริการในระดับตํ่า และให้มีความคุม้ ค่าต่อจํานวนนาที
ในการโทรให้มีเช่นนีต้ ่อไป เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ โดยสรุ ปแล้วผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ NT ควรจะมีแพ็กเกจหลากหลายระดับ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านกายภาพ: ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT ควรเพิ่มจํานวน
ศูน ย์บ ริ ก ารให้ค รอบคลุม และเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของผู้ที่ ต ้อ งการใช้บ ริ ก าร โดยควรเพิ่ ม ศูน ย์บ ริ ก ารตาม
ห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้ผใู้ ช้บริการสามารถพบเห็นได้ง่าย และควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ศูนย์บริการให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เช่น ตูน้ าํ้ ดื่ม Free-WIFI เป็ นต้น รวมถึงยกระดับภาพลักษณ์ของ
เครือข่ายให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริการเครือข่าย NT ได้มากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ งั ควร
ให้ความสําคัญกับความหลากหลายของช่องทางการจัดจําหน่ายซิม โดยอาจเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น ช่องทางบน
เว็บไซต์ออนไลน์ หรือจําหน่ายตามร้านสะดวกซือ้ ต่าง ๆ เป็ นต้น
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ด้านการส่งเสริมการตลาด: ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT ควรโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับเครือข่ายผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และป้ายโฆษณา/แผ่นพับ อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะประชาสัมพันธ์บริการ
เสริมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น สิทธิพิเศษจากระบบสมาชิกลูกค้าพิเศษ สิทธิพิเศษในวันเกิด สิทธิพิเศษจากการสะสม
แต้ม และสิทธิพิเศษด้านความบันเทิง เป็ นต้น อีกทัง้ ควรมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการโปรโมทเครือข่าย ซึ่งจะช่วยในเรือ่ ง
การประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายเป็ นที่รูจ้ กั มากยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ ารเพิ่มโปรโมชันแพ็กเกจราคาพิเศษเมื่อซือ้ สมาร์ทโฟน
เครื่องใหม่ และการจัดโปรโมชันคิดค่าบริการราคาพิเศษ ในช่วงเวลา 17.01–01.00 น. ก็ยงั สามารถดึงดูดผูท้ ี่ตอ้ งการ
สมาร์ทโฟนเครือ่ งใหม่หรือผูท้ ี่สว่ นใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวให้ความสนใจหันมาใช้บริการเครือข่าย NT เพิ่มขึน้ ได้
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สํารวจองค์ความรู้เรื่อง ประชานิยมในระบอบทักษิณกับความเหลื่อมลํา้ ในสังคมไทย ระหว่าง
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บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการนี ม้ ุ่งสํา รวจองค์ค วามรู เ้ กี่ ยวกับ ประชานิ ย มในสัง คมไทย จากการศึก ษางานวิ ชาการที่มี
การวิเคราะห์การเมืองไทยในช่วงเวลาที่ทกั ษิ ณ ชินวัตร อยู่ในอํานาจ อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองครัง้ หนึ่งที่สาํ คัญในสังคมไทย ทัง้ ยังทําให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองจนก่อให้เกิดความรุ นแรงทางการเมือง
หลายครัง้ ในทศวรรษ 2550 เป็ นต้นมา นักวิชาการทัง้ ไทยและต่างประเทศที่ศึกษาการเมืองไทยหลายท่านอธิบายว่าการ
ขึน้ สูอ่ าํ นาจและความนิยมในตัวทักษิ ณ ชินวัตร เป็ นผลมาจากแนวทางการเมืองแบบประชานิยม จากการสํารวจพบว่าแม้
นักวิชาการที่สนใจศึกษาการเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจะเห็นพ้องต้องกันในลักษณะประชานิยมของรัฐบาลทักษิ ณ
แต่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งกัน ในส่ว นสาเหตุข องนโยบายประชานิ ย มที่ เ กิ ด จากความเหลื่ อ มลํา้ ในด้า นที่ แ ตกต่า งกัน
โดยสามารถแบ่งแนวคิดออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ หนึง่ มองว่าปั ญหาความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียว
ที่นาํ ไปสูก่ ารเมืองแบบประชานิยมแต่ก็นบั เป็ นปั จจัยสําคัญ ส่วนอีกกลุม่ หนึ่งมองว่าประชานิยมในการเมืองไทยไม่ได้เกิด
จากความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจแต่เป็ นผลมาจากความเหลือ่ มลํา้ ในมิติดา้ นการเมือง
คําสําคัญ: ความเหลือ่ มลํา้ , ประชานิยม, ระบอบทักษิ ณ
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
ปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาเรื่องความขัดแย้งและความรุ นแรงทางการเมืองตลอดกว่าทศวรรษที่ผา่ นมา
ปั ญหาการเมืองดังกล่าวถูกมองว่าเป็ นผลส่วนหนึ่งมาจากนโยบาย “ประชานิยม” ของรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร ทว่าปั จจัยที่
ก่อให้เกิดประชานิยมของทักษิ ณยังคงเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ แนวคิดพืน้ ฐานคือเรื่อง "ความเหลื่อมลํา้ " ที่มีอยู่ในสังคม ว่า
แท้จริงแล้วความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจโดยตัวมันเองเป็ นเพียงปั จจัยเดียวที่นาํ ไปสู่จริงหรือไม่? งานชิ น้ นีเ้ ป็ นความ
พยายามสํารวจข้อถกเถียงที่เกิดขึน้ ในประเด็นนี ้ เนื่องจากแนวคิดเรื่องประชานิยมทางการเมืองไทยถูกกล่าวถึงมากจาก
การขึน้ สูอ่ าํ นาจทางการเมืองของทักษิ ณ ชินวัตร และมีนกั วิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะต่อประเด็นดังกล่าว ทว่ายังไม่
มีการสํารวจองค์ความรู เ้ รื่องทัศนะต่อปั จจัยการขึน้ สูอ่ าํ นาจของประชานิยมในสังคมไทยมาก่อน แม้วา่ จะมีงานวิชาการที่
กล่าวถึงประเด็นประชานิยมก่อนหน้านีแ้ ต่เป็ นงานที่เน้นการถอดบทเรียนจากประชานิยมละตินอเมริกา ซึ่งไม่ค่อยมีการ
ถกเถียงประเด็นเรือ่ งปั จจัยที่ทาํ ให้ประชานิยมเข้ามามีบทบาทในการเมืองไทย แม้วา่ ในทางปฏิบตั ิ “ประชานิยม” ดํารงอยู่
ในสัง คมไทยมาอย่างยาวนาน ก่ อ นหน้า ที่ นัก การเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตยจะนํา มาเป็ น เครื่อ งมื อก็ ตาม ดัง นัน้
บทความนีจ้ ึงมุ่งสํารวจองค์ความรู เ้ กี่ยวกับประชานิยมในสังคมไทยเพื่อชีใ้ ห้เห็นมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อปั จจัยการ
เกิดประชานิยมในสังคมไทย
สําหรับนิยามคําว่า “ประชานิยม” ในบทความนี ้ ผูเ้ ขียนตระหนักดีว่าคํานีถ้ ูกใช้ในหลายความหมาย แต่ดว้ ย
วัตถุประสงค์ของบทความมุ่งสํารวจประชานิยมในการเมืองไทย จึงเลือกนิยาม “ประชานิยม” ว่าเป็ นขบวนการที่มีผนู้ าํ
สูงสุดที่โดดเด่นตามแบบของผูน้ าํ ในละตินอเมริกา มีนโยบายส่งเสริมหรือสงเคราะห์ประชาชนชัน้ ล่างโดยเฉพาะคนยากจน
และกรรมกร เพื่อให้เป็ นฐานเสียงและฐานนโยบาย มุง่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ กับประชาชนโดยตรง ตัดข้ามองค์กร
และสถาบันต่าง ๆ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2550) ซึง่ พิจารณาแล้วพบว่าสอดคล้องกับงานวิชาการที่ทาํ การสํารวจ
การสํารวจงานเกี่ยวกับประชานิยมในการเมืองไทยเบือ้ งต้นพบว่า ปั จจัยหลักคือเรื่อง “ความเหลื่อมลํา้ ” ใน
สังคมไทยที่ดาํ รงอยู่มาช้านาน ควบคู่กบั ความเชื่อที่ว่าคนไทยมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟา้ ทําให้คนส่วนใหญ่ให้
นํา้ หนักกับความเหลื่อมลํา้ ทางเศรษฐกิจโดยขาดการพิจารณาพลวัตของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน (อเนก
เหล่าธรรมทัศน์, 2556), (อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์, 2557) อย่างไรก็ตาม มิติของความเหลือ่ มลํา้ สามารถพิจารณาได้มากกว่า
ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ จากงานวิจยั ของฟรานเซส สจ๊วร์ต (Frances Stewart) ได้ชีใ้ ห้เห็นความเหลื่อมลํา้ ที่มีลกั ษณะ
แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ ความเหลื่อมลํา้ แนวตัง้ หมายถึง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างปั จเจกหรือรายบุคคล ซึ่งตรง
ข้า มกับ ความเหลื่อ มลํา้ แนวราบ หมายถึ ง ความไม่เ ท่า เที ย มกัน ระหว่า งคนกลุ่ม ต่า ง ๆ ที่ มี อัต ลัก ษณ์ร่ว มกัน โดย
ความหมายแสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมลํา้ แนวราบนีม้ ีความสัมพันธ์กบั กลุม่ คนที่นิยามตนเองร่วมกัน (ฟรานเซส สจ๊วร์ต,
2555) ดังนัน้ ความเหลื่อมลํา้ แนวราบเมื่อเกิดขึน้ จึงกระทบต่อความรู ส้ กึ ของคนจํานวนมาก ยิ่งเมื่อคนเหล่านีเ้ ป็ นกลุม่
เดียวกัน นิยามตนเองและมีอตั ลักษณ์รว่ มกัน นั่นทําให้ความรูส้ กึ เหลือ่ มลํา้ นีถ้ กู นํามาใช้ในการปลุกกระแสทางการเมืองได้
โดยง่าย
นอกจากนี ้ สจ๊ วร์ตยังได้แบ่งความเหลื่อมลํา้ แนวราบออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง และด้านสถานะทางวัฒนธรรม นอกจากนีเ้ ขายังได้เสนอว่า "ความเหลื่อมลํา้ แนวราบ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม
สามารถเป็ นเหตุให้เกิดการปลุกระดมทางการเมืองได้ แต่ความเหลื่อมลํา้ ด้านการเมือง มีแนวโน้มจะเป็ นเหตุให้ผนู้ าํ กลุม่
ปลุกระดมให้เกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐ" (ฟรานเซส สจ๊วร์ต, 2555) สําหรับบทความนีจ้ ะใช้แนวคิดเรื่องความเหลื่อมลํา้
แนวราบของสจ๊ ว ร์ต ในการวิ เ คราะห์ส าเหตุข องการก้า วขึ น้ สู่อ ํา นาจของรัฐ บาลประชานิ ย มในการเมื อ งระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยในการสํารวจองค์ความรูค้ รัง้ นี ้
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วิธีดาํ เนินการศึกษา
บทความสํารวจองค์ความรูน้ ใี ้ ช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) และการบรรยายเชิงพรรณนา
(descriptive research) อาศัย กรอบคิด ของฟรานเซส สจ๊ ว ร์ต เรื่อ งความเหลื่อมลํา้ แนวราบ โดยศึกษาจากงานวิจัย
บทความวิชาการและบทความหนังสือพิมพ์ บทหนึ่งในหนังสือ ตลอดจนข้อมูลของนักวิชาการที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์
โดยจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2544–2555 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ประเด็นประชานิยม
ของระบอบทักษิ ณถูกหยิบยกขึน้ มาศึกษาและถกเถียงทัง้ บทความในสือ่ ต่าง ๆ และมีผลงานวิจยั ออกมาหลายชิน้
ผลการศึกษา
ในการสํารวจองค์ความรู เ้ รื่องประชานิยมในสังคมไทยนี ้ พบงานศึกษาของนักวิชาการทัง้ ไทยและต่างประเทศที่
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการขึน้ สูอ่ าํ นาจของ ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร เป็ นลักษณะของประชานิยม แต่มีประเด็นที่อาจกล่าวได้วา่
เป็ นความเห็นที่แตกต่างกันในส่วนของการอธิบายปั จจัยที่นาํ ไปสูก่ ารเมืองแบบประชานิยมในระบอบประชาธิปไตยไทย
แนวคิดของอภิชาต สถิตนิรามัย ในงาน เสือ้ แดงคือใคร: ม็อบเติมเงิน ไพร่ หรือชนชัน้ กลางใหม่กบั ทางแพร่งของ
สังคมไทย นําเสนอข้อมูลจากการวิจยั จากการสํารวจและทําสถิติพบว่า คนเสือ้ แดงรู ส้ กึ ถึงความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจ
น้อยกว่าเสือ้ เหลืองและพวกไม่สนับสนุนฝ่ ายใด แม้ว่าสองกลุม่ หลังจะมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกว่ากลุม่ คนเสือ้ แดงก็ตาม
นั่นเป็ นผลจากความรู ส้ ึกเหลื่อมลํา้ เป็ นเรื่องสัมพัทธ์อย่างมาก จากผลสํารวจทําให้อภิชาตเชื่อว่า "ความเหลื่อมลํา้ ด้าน
เศรษฐกิจ" ไม่ได้เป็ นปั จจัยของการเกิดขึน้ ของประชานิยมทักษิ ณ และไม่ได้เป็ นต้นกําเนิดของความขัดแย้งระหว่างเสือ้
เหลืองและเสือ้ แดงในปั จจุบนั (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2553)
อภิชาตยํา้ ว่า "คนเสือ้ แดงมิใช่กลุม่ คนจน เพราะหากเราแบ่งคนในสังคมออกเป็ น 5 กลุม่ ตามระดับรายได้ . . .
หรือกล่าวได้วา่ พวกเขาคือชนชัน้ กลางระดับล่างรุ น่ ใหม่ โดยอาจเทียบเคียงลักษณะต่าง ๆ ของกลุม่ นีไ้ ด้กบั ชนชัน้ กลางรุน่
เก่าในเขตเมืองเมื่อช่วงปี 2503-2513 เป็ นต้น" (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2553) ในแง่นีอ้ ภิชาตกําลังแสดงให้เห็นว่ามีการ
เกิดขึน้ ของชนชัน้ ใหม่ในสังคม ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่ต่อมาจะได้แสดงออกทางการเมืองโดยการเรียกร้องการมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองมากยิ่งขึน้ คนกลุม่ นีเ้ องที่เป็ น "กลุม่ คนเสือ้ แดง" ดังนัน้ ความขัดแย้งทางการเมืองทีน่ าํ ไปสูป่ ั ญหานโยบายประชานิยม
ของระบอบทักษิ ณ ตามทัศนะของอภิชาตจึงไม่ใช่เรื่องความยากจนและความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจ ทว่าเป็ นเรื่องของ
"ความเหลือ่ มลํา้ ในทางการเมืองและสังคม" มากกว่า
จากการศึกษางานของอภิชาตแสดงให้เห็นว่า "ชนชัน้ กลางระดับล่างรุ ่นใหม่" ตามแนวคิดของเขา เกิดขึน้ จาก
ปั จจัย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ประการแรก การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม กล่าวคือ วิถีการผลิตเกษตรกรรม
แบบดัง้ เดิมที่เป็ นการผลิตเพื่อเลีย้ งตนเองและครอบครัว ได้เปลีย่ นไปสูก่ ารเกษตรเชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มในการใช้ทนุ และ
เทคนิคการเกษตรสมัยใหม่อย่างเข้มข้น แม้กระนัน้ ความยากจนของเกษตรกรในชนบทก็ลดลงเรื่อย ๆ ถึงแม้จะยังมีชีวิต
ความเป็ นอยูไ่ ม่ดีเท่ากับภาคธุรกิจอื่นในเชิงเปรียบเทียบก็ตาม
ประการที่สอง คือ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากสังคมเกษตรกรรมไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตครัง้ สําคัญของไทย แรงงานจํานวนมากที่ถกู ปลดปล่อยออกจากภาคเกษตรกรรมมุ่ง
เข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สามารถดูดซับแรงงานจํานวนมากเหล่านีเ้ อาไว้ได้ ทําให้เกิด "แรงงานนอกระบบ" คนกลุม่ นี ้
เองที่จะกลายเป็ น "ชนชัน้ กลางระดับล่างรุ น่ ใหม่" ตามแนวคิดของอภิชาต ซึ่งชนชัน้ กลางระดับล่างรุน่ ใหม่เหล่านีเ้ ป็ นกลุม่
คนที่มีรายได้ไม่แน่นอนและมีรายได้นอ้ ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ นอกจากนีป้ ั ญหาสําคัญของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบที่สาํ คัญอย่างหนึ่งคือ ความมั่นคงในชี วิตและสุขภาพที่ไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายจากรัฐ
(อภิชาต สถิตนิรามัย, 2553) ผูเ้ ขียนมองว่าประเด็นเรื่อง "การแบ่งชนชัน้ " และ "ความไม่ยุติธรรมในสังคม" เป็ นปั จจัย
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สําคัญที่อภิชาตคิดว่าเป็ นความเหลื่อมลํา้ ด้านการเมืองที่กลุม่ คนเสือ้ แดงตระหนัก และพวกเขาได้รบั การตอบสนองจาก
นโยบายของรัฐบาลทักษิ ณ เป็ นเหตุให้กลุม่ คนเสือ้ แดงมีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาสเข้าถึงการเมืองมากขึน้ ความต้องการ
และข้อเรียกร้องของกลุม่ ตนได้รบั ความสนใจและกลายเป็ นนโยบายของรัฐบาลที่นาํ มาปฏิบตั ิจริง
อภิชาตมองว่าแม้วา่ กลุม่ คนเสือ้ แดงจะได้รบั ประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของทักษิ ณมากกว่าคนกลุม่ อื่นใน
สังคม จากผลการสํารวจของเขาพบว่าร้อยละ 85 ของกลุม่ คนเสือ้ แดงได้รบั ผลประโยชน์ ทว่าอภิชาตไม่ได้มองในด้านการ
ลดความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเขามีสมมติฐานตามผลการสํารวจแล้วว่า "ความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจ" ไม่ได้
เป็ นปั ญหาสําคัญสําหรับคนเสือ้ แดง ทําให้อภิชาตพยายามแสดงให้เห็นว่านโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจของทักษิ ณ
นัน้ ช่วยลดความเหลื่อมลํา้ ในด้านอื่นแทน เช่น การหยิบยกตัวอย่างการสนทนากลุม่ กับกลุม่ คนเสือ้ แดงนครปฐมมาอ้าง
กล่าวว่า "นโยบายทักษิ ณนัน้ กินได้" "ประชาธิปไตยแบบเป็ นรู ปธรรม จับต้องได้" (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2553) แน่นอนว่า
คํากล่าวเหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงความรู ส้ กึ ของกลุม่ คนเสือ้ แดงที่รูส้ กึ ว่าตนเองได้เข้าถึงการเมืองและมีอาํ นาจทางการเมือง
เพิ่มมากขึน้ อย่างที่ไม่เคยมีรฐั บาลใดก่อนหน้านีท้ าํ และปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ในบทความ ยากจนและเหลื่อมลํา้ ทางเศรษฐกิจไม่ใช่สาเหตุความขัดแย้งเหลือง-แดง ช่วยทําให้เข้าใจแนวคิด
ของอภิชาตมากขึน้ เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับนักวิชาการบางส่วน เช่น เอนก เหล่าธรรมทัศน์และกลุม่ TDRI (สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ซึ่งมองว่าปั ญหาความยากจนและความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจ เปิ ดโอกาสให้ประชานิยม
ของทักษิ ณเกิดขึน้ และนําไปสูค่ วามขัดแย้งทางการเมืองในที่สดุ โดยเขาเชื่อว่าความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจในสังคมไทย
นัน้ มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนัน้ อภิชาตจึงตัง้ คําถามว่า หากว่าความยากจนและความเหลื่อมลํา้ เป็ นทัง้ ปั จจัย
จําเป็ นและเพียงพอแล้ว สิง่ นีย้ อ่ มอธิบายไม่ได้วา่ ทําไมประชานิยมจึงเด่นชัดในระบอบทักษิ ณ ทัง้ ๆ ที่ปัญหาความเหลื่อม
ลํา้ นีด้ าํ รงอยู่ในสังคมมานานหลายสิบปี แล้ว คําตอบของปั ญหาดังกล่าวสามารถพบได้ในงานของผาสุก พงษ์ไพจิ ต
และคริส เบเคอร์ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นทัศนคติของอภิชาตสะท้อนให้เห็นมุมมองของเขาที่มีต่อกลุ่มคนเสือ้ แดงแตกต่างไปจาก
นักวิชาการกลุม่ ที่มองว่าคนเสือ้ แดงสนับสนุนประชานิยมของทักษิ ณ เนื่องจากปั จจัยด้านความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจ
เมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่าอภิชาตมองว่ากลุ่มคนเสือ้ แดงมีความกระตือรือร้นทางการเมืองมากกว่าที่จะเป็ นผูค้ อยรับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนรัฐบาลทักษิ ณ ซึ่งแนวคิดเช่นนีต้ อบโต้โดยตรงต่อแนวคิดของ
พวกเทคโนแครต เช่น เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผูซ้ ึ่งมีส่วนร่วมในการก่อตัง้ สถาบันพระปกเกล้ากับบรรดานักวิชาการจาก
TDRI
จุดเด่นในงานที่อภิชาตนําเสนอคือ การใช้ขอ้ มูลการสํารวจและสถิติเพื่อยืนยันสมมติฐานของตนเอง ทว่าจุดอ่อน
หนึ่งก็คือ การสํารวจนัน้ ตัวแทนมีจาํ นวนเพียง 99 คน จึงไม่น่าจะเป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรทัง้ ประเทศ นอกจากนีก้ าร
นําเสนอของอภิชาตยังมีแนวโน้มในการเสนอตัวอย่างที่เป็ นการสนับสนุนสมมติฐานของตนเองแต่เพียงด้านเดียว ทัง้ ที่จาก
งานวิจยั ของเขาเองก็สะท้อนให้เห็นว่านโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิ ณนัน้ ทําให้ชีวิตความเป็ นอยู่ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจของชนชัน้ กลางระดับล่างดีขนึ ้ ทว่าอภิชาตกลับเน้นที่ชีวิตความเป็ นอยูท่ ่ีดีในแง่การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ
และความรูส้ กึ ที่มีพลังในทางการเมืองของกลุม่ คนเสือ้ แดง โดยปราศจากการวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจทางด้านเศรษฐกิจ
ของกลุม่ คนเสือ้ แดงในงานทัง้ สองชิน้ ของเขา
งานของ นิ ธิ เอี ย วศรีว งศ์ จากบทความ วงศาคณาญาติ กับ เผด็ จ การทางรัฐ สภา นิ ธิ ไ ด้เ สนอแนวคิดว่า
"การเมืองในระบบสภาของเรา จึงเป็ นเรื่องของการต่อรองกันระหว่างกลุม่ ตระกูลหรือครอบครัว (และเครือข่าย) เพียงไม่กี่
ครอบครัวเท่านัน้ " (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2554ข) นอกจากนีน้ ธิ ิยงั ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นผ่านจากเครือข่ายครอบครัวไปสู่
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นักการเมืองซึ่งเป็ นตัวแทนของชนชัน้ นําใหม่ ที่ก่อตัวจากการผลิตเชิงพาณิ ชย์อย่างเข้มข้น คนเหล่านีเ้ ป็ นกลุ่มคนซึ่ง
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้รบั โอกาสทางการเมืองเลย และเป็ นกลุ่มคนที่ไม่ได้สืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับชนชัน้ นําเดิมใน
สังคมไทย (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2554ข)
ชนชัน้ นําใหม่ตามทัศนะของนิธิได้กลายมาเป็ นคนกลุม่ ใหม่ที่ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้าไปทําหน้าที่ในสภา คนกลุม่
นีแ้ ต่ก่อนไม่เคยเข้าถึงอํานาจทางการเมือง ทว่าในปั จจุบนั แม้ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงอํานาจทางการเมืองได้ตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่ถกู ต้อง แต่ก็ถกู ต่อต้านหรือกีดกันจากกลุม่ ชนชัน้ นําตามประเพณีที่พยายามโจมตีวา่ กลุม่ ชนชัน้ นํา
ใหม่เหล่านีข้ าดคุณสมบัติในการเข้ามานั่งอยู่ในสภา ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ได้รบั การศึกษาที่เหมาะสม ในแง่นีน้ ิธิได้
สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมลํา้ ด้านการเมืองระหว่างกลุม่ ชนชัน้ นําตามประเพณีกบั กลุม่ ชนชัน้ นําใหม่ ซึ่งผูกโยงกับเรื่อง
ของเศรษฐกิจทีช่ นชัน้ นําใหม่ตอ้ งการคือ "โอกาสทางการเมือง" ซึง่ จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของพวกเขาได้
ในแง่นจี ้ ะเห็นได้วา่ นิธิไม่ได้ปฏิเสธความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจ
ในบทความ เผด็จการทางรัฐสภา นิธิได้ชีใ้ ห้เห็นปั ญหาทางการเมืองที่เกิดขึน้ เนื่องจากการต่อต้านและโจมตีวา่
เสียงข้างมากในรัฐสภานัน้ เป็ น "เผด็จการทางรัฐสภา" โดยเฉพาะรัฐบาลของทักษิ ณที่ถือเป็ นต้นแบบของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของนิธิมองว่าเผด็จการรัฐสภาไม่ได้เกิดขึน้ ในกรณีของไทย เพราะยังมีการตรวจสอบ อย่างน้อย
ที่สดุ ก็จากฝ่ ายที่ตอ่ ต้านเอง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2554ก) บทความทัง้ 2 ชิน้ ของนิธิที่ได้กล่าวมาข้างต้นเน้นการศึกษาปั ญหา
ในระดับของผูน้ าํ ที่เกิดขึน้ ภายใต้ระบบรัฐสภา โดยเฉพาะในบทความหลังที่เขาได้แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามใช้
วิธีการนอกระบบรัฐสภาในการแก้ปัญหาซึ่งเป็ นวิธีการที่กลุ่มชนชั้นนําเก่าได้นาํ มาใช้ นิธิมองว่าเป็ นปั ญหาเรือ้ งรังใน
ระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม บทความข้างต้นนิธิเน้นวิเคราะห์ไปที่ระดับของชนชัน้ นําและระบบรัฐสภาเป็ นหลัก
งานของผาสุก พงษ์ ไ พจิ ต รและคริ ส เบเคอร์ เรื่ อ ง Thailand's Thaksin: New Populism or Old Cronyism
(Pasuk & Baker, 2001) มุง่ วิเคราะห์การก้าวขึน้ สูอ่ าํ นาจของทักษิ ณ มีขอ้ ถกเถียงในประเด็นของความเป็ นประชานิยมกับ
ทุนนิยมพวกพ้องของทักษิ ณ ผาสุกและเบเคอร์เริม่ ต้นด้วยความน่าสนใจของการก้าวขึน้ สูอ่ าํ นาจของทักษิ ณ เนื่องจากเป็ น
ปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทยในหลายแง่มมุ โดยเฉพาะเป็ นครัง้ แรกที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวได้รบั คะแนนเสียง
จากการเลือกตัง้ เกินครึง่ สือ่ นานาชาติตา่ งมองว่าทักษิ ณเป็ นพวกชาตินิยม นักประชานิยม และผูน้ ิยมพวกพ้อง ในรายงาน
นีผ้ เู้ ขียนทัง้ สองมองว่าทักษิ ณไม่ใช่นกั ชาตินิยมอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านัน้ ทักษิ ณเป็ นผูน้ าํ ที่ขานรับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้วยซํา้ เห็นได้จากการที่เขามีภาพลักษณ์ที่มีแนวโน้มจะเปิ ดรับโลกาภิวตั น์ เช่น จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
รวมไปถึงความสามารถในการเจรจากับต่างประเทศ ซึง่ เป็ นเหตุผลส่วนหนึง่ ที่สนับสนุนให้เขาได้รบั การเลือกตัง้ (Pasuk &
Baker, 2001)
ในรายงานฉบับนีน้ กั วิชาการทัง้ สองท่านได้เสนอมุมมอง 3 แง่มมุ ที่ทาํ ให้ทกั ษิ ณก้าวขึน้ สูอ่ าํ นาจ ได้แก่ ประการ
แรก การมองว่าความพยายามในการเข้าสูอ่ าํ นาจทางการเมืองของทักษิ ณนัน้ เป็ นเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึง่ ต้อง
พึ่งพาอํานาจทางการเมืองในการกําหนดนโยบายเพื่อให้เอือ้ ประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง (Pasuk & Baker,
2001) ประการต่อ มา การขึน้ สู่อ าํ นาจของทักษิ ณเป็ นผลมาจากการที่เ ศรษฐกิ จ ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เติบโต
ก่อให้เกิดชนชัน้ ใหม่ในสังคม การเติบโตดังกล่าวอยูบ่ นพืน้ ฐานของทรัพยากรในท้องถิ่นและแรงงานราคาถูกที่ผนั ตัวเองมา
จากภาคเกษตรกรรม ทําให้เกิดความคาดหวังว่าประเทศไทยจะกลายเป็ นประเทศพัฒนาแล้วภายใต้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและโลกาภิวตั น์ ทว่าความคาดหวังต้องเป็ นอันสิน้ สุดลงพร้อมกับธุรกิจจํานวนมากที่ตอ้ งล้มละลายจากปั ญหา
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แต่กลุม่ ธุรกิจของทักษิ ณและพันธมิตรสามารถฝ่ าวิกฤตในครัง้ นีไ้ ด้ จึงรวมตัวกันก่อตัง้ พรรคไทย
รักไทย โดยประกาศตัวเป็ นทางเลือกใหม่ นโยบายในการหาเสียงคือ การปกป้องธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)
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และธุรกิจภายใน (Pasuk & Baker, 2001) ซึ่งในประเด็นนีม้ ีขอ้ ถกเถียงอยูว่ ่าเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้องมากกว่าที่จะเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังจะเห็นได้จากมีกลุ่มธุรกิจอื่นลุกขึน้ มาต่อต้าน ประการ
สุดท้าย ทักษิ ณสร้างความสัมพันธ์กบั คนชนบทที่เป็ นฐานเสียงของเขาโดยตรง ด้วยนโยบายกระจายความมั่งคั่งไปสูช่ นบท
และการช่วยเหลือเศรษฐกิจชนบท ซึ่งเป็ นผูน้ าํ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นั่นก่อให้เกิดคําถาม
ว่าทําไมก่อนหน้านีไ้ ม่เกิดผูน้ าํ ทางการเมืองในลักษณะเดียวกับทักษิ ณ? ซึง่ ผาสุกและเบเคอร์ตอบคําถามนีว้ า่ เป็ นเพราะใน
อดีตผูน้ าํ ทางการเมืองค่อนข้างหวาดกลัวต่อชนบทเนื่องจากภัยคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้ดาํ เนินการสร้าง
ความเจริญให้แก่ชนบท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอมมิว นิ สต์ ทว่าในเวลาต่อมาก็ ไม่ได้มีรฐั บาลไหนที่ จ ะให้
ความสําคัญกับการพัฒนาชนบทและการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังเท่ารัฐบาลทักษิ ณ (Pasuk & Baker, 2001)
บทความนีข้ องผาสุกและเบเคอร์นาํ เสนอปั จจัยที่ทาํ ให้ทกั ษิ ณก้าวขึน้ สู่อาํ นาจทางการเมือง เมื่อพิจารณาจะ
พบว่าปั จจัยที่ทาํ ให้ทกั ษิ ณตัดสินใจลงเล่นการเมืองนัน้ มีพนื ้ ฐานมาจากประเด็นทางเศรษฐกิจจริง ทว่าไม่ใช่เป็ นเรือ่ งของ
ความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจโดยตรง แต่เป็ นความเหลื่อมลํา้ ด้านการเมืองที่สง่ ผลต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุม่ ชน
ชัน้ นําใหม่อย่างทักษิ ณ ที่หากพิจารณาตามแนวคิดของนิธิที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าคนอย่างทักษิ ณนัน้ เป็ นชนชัน้ นํา
กลุม่ ใหม่ ซึ่งงานของผาสุกและเบเคอร์ก็ได้ช่วยอธิบายสาเหตุที่สาํ คัญที่ชนชัน้ นําใหม่เข้าสูเ่ วทีการเมืองระดับชาติ ตรงกัน
ข้ามกับประชาชนที่ให้การสนับสนุนนักการเมืองเหล่านี ้ ตามทัศนะของนักวิชาการทัง้ สองท่านปั จจัยหลักที่ชาวชนบทให้
การสนับสนุนทักษิ ณนัน้ ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจได้ เพราะนักวิชาการทัง้ สองได้ชีใ้ ห้เห็นว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาชนบทถูกละเลยมาโดยตลอด ซึง่ มีนยั ยะทัง้ ความเหลือ่ มลํา้ ในด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
อีกบทความหนึง่ ของผาสุกและเบเคอร์ เรือ่ ง Thaksin's Populism (Pasuk & Baker, 2008) เป็ นบทความที่เขียน
ขึน้ เมื่อความขัดแย้งระหว่างกลุม่ คนเสือ้ เหลืองและเสือ้ แดงได้เกิดขึน้ แล้ว รวมถึงการรัฐประหารรัฐบาลทักษิ ณด้วย โดย
นักวิชาการทัง้ สองท่านแย้งว่าการขึน้ สูอ่ าํ นาจของทักษิ ณในการเลือกตัง้ ครัง้ แรกนัน้ ไม่ใช่รูปแบบประชานิยม ทว่าในการ
เลือกตัง้ ครัง้ ต่อมาต่างหากที่ทกั ษิ ณแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็ นประชานิยม โดยอาศัยการวิเคราะห์ทงั้ คําพูด การแต่ง
กาย และการแสดงออกของทักษิ ณ เพื่อยืนยันแนวคิดของเขาทัง้ สอง นอกจากนีย้ งั เสนอว่าการขึน้ สูอ่ าํ นาจของทักษิ ณนัน้
ไม่ไ ด้เ ป็ น เรื่อ งของโอกาสเพี ยงอย่างเดี ยว ทว่า มี ปั จจัยเรื่อ งความต้อ งการของสังคมรวมอยู่ดว้ ย ซึ่ง ทัก ษิ ณสามารถ
ตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ ได้ ทําให้เขาสามารถรักษาเสียงสนับสนุนของเขาเอาไว้ได้ ทัง้ สองมองว่าความต้องการ
เหล่านีเ้ ป็ นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศเพื่อให้กลายเป็ นประเทศอุตสาหกรรมและแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ ม
ใหม่ที่รฐั บาลก่อนหน้าใช้
ต่อมาผาสุกและเบเคอร์ได้กล่าวถึง บริบททางสังคมที่ทาํ ให้ประชานิยมเกิดขึน้ ซึ่งทัง้ สองมองว่าเป็ นปฏิกิรยิ าต่อ
การพัฒนาประเทศเพื่อไปสูก่ ารเป็ น NICs ในช่วงก่อนหน้าที่ผิดพลาด แต่น่นั ได้ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ผลิตของประเทศไปแล้ว ภาคเกษตรกรรมของประเทศก็พงึ่ พิงเศรษฐกิจของเมืองมากขึน้ เพื่อให้ได้มาซึง่ รายได้ เกิดแรงงาน
นอกระบบเป็ นจํานวนมากซึ่งหลุดจากภาคเกษตรกรรม จะเห็นได้ว่ามีจาํ นวนมากถึง 2 ใน 3 ของอาชีพประชากรทัง้ หมด
ซึง่ บรรดาแรงงานนอกระบบเหล่านีม้ ีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจประเด็นการเมืองมากขึน้ ในช่วง 2 ทศวรรษหลังนี ้ อาจเป็ น
ผลมาจากการเมืองไทยที่มีความเป็ นประชาธิ ปไตยมากขึน้ ประกอบกับความหวาดระแวงที่มีต่อชนบทลดลงภายหลัง
สิน้ สุดสงครามเย็น ทําให้กลุม่ คนที่เดิมไม่เคยเข้าถึงโอกาสทางการเมืองเลยเริ่มแสดงออกทางการเมืองมากขึน้ (Pasuk &
Baker, 2008)
ในบทความนีจ้ ะยํา้ ให้เห็นว่าผาสุกและเบเคอร์มองประเด็นเรื่องความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจและความเหลือ่ ม
ลํา้ ด้านการเมืองเป็ นเรื่องที่ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้ ทว่าประเด็นเรือ่ งความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจเพียงอย่าง
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เดียวอาจจะไม่สามารถนําไปสู่ประชานิยมของทักษิ ณ โดยทัง้ สองคนมองว่าชาวชนบทและแรงงานนอกระบบมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าจะเป็ นเพียงผูร้ บั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รฐั บาลประชานิยมจัดให้ แม้ว่าทัง้ สองบทความ
ข้างต้นของผาสุกและเบเคอร์จะมีมมุ มองต่อประชานิยมของทักษิ ณและผูส้ นับสนุนหรือกลุม่ คนเสือ้ แดงไม่ได้เลวร้ายมาก
นัก ทว่า ใน Thaksinomics (Pasuk & Baker, 2009) และบางส่วนในงาน Thailand's Thaksin: New Populism or Old
Cronyism นัน้ โจมตีนโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจของทักษิ ณ ที่แม้ว่าจะช่วยให้ชีวิตความเป็ นอยูข่ องกลุม่ ชนชัน้ ล่าง
ในสังคม รวมไปถึงเกษตรกรในชนบทมีชีวิตที่ดีขนึ ้ จริง ทว่าเป็ นนโยบายที่ไม่ได้คาํ นึงถึงผลเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้
ตามมา นอกจากนีก้ ารจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันทําให้เกิดเป็ นความขัดแย้งในสังคม
นอกจากนีใ้ นงาน Thaksinomics ยังยํา้ ให้เห็นว่าความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึง่ ที่ทาํ
ให้ประชานิยมทักษิ ณเกิดขึน้ โดยสะท้อนผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิ ณ ที่พยายามจะทําให้กลุม่ ผูส้ นับสนุน
เขารู ส้ กึ ถึงช่องว่างทางเศรษฐกิจหรือความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจที่ลดลง ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายที่เขาได้ใช้ในการ
หาเสียง เมื่อเขาสามารถดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้ตามที่หาเสียงไว้ก็เท่ากับเป็ นการรักษาฐานเสียงเอาไว้ หาก
พิจารณาดังนี ้ จะพบว่าผาสุกและเบเคอร์ให้ความสําคัญกับความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจชัดเจนกว่าในสองบทความแรก
สํา หรั บ งาน Populism and Reformism in Contemporary Thailand ของดั น แคน แม็ ค คาร์ โ ก (Duncan
McCargo) ได้นาํ เสนอประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองในประเทศไทยตัง้ แต่ยคุ สมบูรณาญาสิทธิราชย์จนกระทั่งถึงความ
พยายามของบรรดาเทคโนแครตที่จะเสนอแนวทางในการปฏิรูปประชาธิปไตย ผลก็คือรัฐธรรมนูญปี 2540 โดยเขามองว่า
เป็ นความพยายามในการประนีประนอมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ใน
สังคม และเป็ นความพยายามในการรักษาความได้เปรียบทางการเมืองของกลุม่ ตนเองเอาไว้ (McCargo, 2001)
ประเด็นหลักของบทความนีค้ ือ ความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายประชานิยมกับฝ่ ายปฏิรูป (ตามทัศนะของแม็คคาร์โก
คือ พวกเทคโนแครตหรือพวก Royalist) โดยเขามองว่า ประชานิยมทักษิ ณที่เกิดขึน้ หลังวิกฤตเศรษฐกิจนัน้ เป็ นผลเนื่องมา
จากความผิดพลาดของบรรดานักการเมืองและพวกเทคโนแครตทัง้ ในด้านการปฏิรูปการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อถูกวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามากระทบจึงเป็ นโอกาสที่นกั ประชานิยมจะเสนอตัวเลือกทางการเมืองใหม่ให้แก่ประชาชน
(McCargo, 2001) การนําเสนอของแม็คคาร์โกสะท้อนให้เห็นว่าเป็ นประเด็นเรื่องความเหลื่อมลํา้ ด้านการเมือง แต่เป็ น
ความเหลือ่ มลํา้ ด้านการเมืองในระดับของผูน้ าํ
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ มีพืน้ ฐานความเชื่อว่า ความแตกต่างระหว่างชนชัน้ กลางชาวเมืองกับชาวไร่ชาวนาใน
ชนบททัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็ นบ่อเกิ ดของความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างเมืองกรุ งกับ
ต่างจังหวัด จึงทําให้คนชนบทซึ่งเป็ นคนส่วนใหญ่ (คนจน) เป็ นฐานเสียง และเป็ นคนตัง้ รัฐบาล ในขณะที่คนเมืองซึ่งเป็ น
คนส่วนน้อย เป็ นฐานนโยบาย และเป็ นคนล้มรัฐบาล (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกนํามาเชื่อมโยง
ถึงประเด็นประชานิยมในงานทักษิ ณา-ประชานิยม แนวคิดของเอนกนัน้ แสดงออกชัดเจนจากคําให้สมั ภาษณ์ของเขาว่า
การทีทกั ษิ ณ ชินวัตร มีเสียงข้างมากสนับสนุนก็ไม่ควรจะไปอิงกับเสียงข้างมาก เพราะหลายคนก็ชีว้ ่าเสียงมากที่ได้มา
ไม่ใช่วา่ ไม่มีขอ้ กังขา แต่หลายคนเชื่อว่ามีการใช้เงินอยูม่ ากมาย นอกจากนีใ้ นการสัมภาษณ์ครัง้ เดียวกัน เขายังได้กล่าวถึง
ประชาธิ ปไตยในระบอบผสมคือ ประชาธิ ปไตยที่รบั ฟั งเสียงของคนข้างมาก ทว่าในขณะเดียวกันก็ ตอ้ งรับฟั งและให้
ความสําคัญกับเอกบุรุษและอภิชนด้วย เมื่อพิจารณาแนวคิดของเอนกจะพบว่าเขามองประเด็นเรื่องความเหลื่อมลํา้ ด้าน
เศรษฐกิจว่าเป็ นประเด็นสําคัญ เนื่องจากความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจนีเ้ องที่เป็ นช่องว่างให้นกั ประชานิยมฉวยโอกาส
เข้าสูอ่ าํ นาจทางการเมือง (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2550)
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นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นพ้องกับประเด็นความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิ จเป็ นปั จจัยเช่นเดียวกับเอนกคือ
นักวิชาการจาก TDRI ที่วิจารณ์นโยบายประชานิยม โดยอ้างว่านโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิ ณนัน้
ผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง แม้กระทั่งประชาชนที่สนับสนุนเองก็ตาม นอกจากนีน้ โยบายต่าง ๆ
เหล่านีก้ ็ยงั ทําให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจที่จะตามมาภายหลัง (มติชน, 2555)
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นพบว่า นักวิชาการกลุ่มที่เห็นว่าความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหลักที่
นําไปสูค่ วามขัดแย้งในสังคมนัน้ ได้แก่ เอนก เหล่าธรรมทัศน์และ TDRI นัน้ มีจดุ แข็งที่การหยิบยกนโยบายประชานิยมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิ ณมาแสดงให้เห็นว่าปั จจัยความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่ก่อนการเกิดขึน้ ของประชานิยม
ของทักษิ ณนัน้ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้คนตอบรับนโยบายประชานิยมที่มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมลํา้ ทว่านโยบาย
ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างปั ญหาภาระทางเศรษฐกิจของชาติ แต่ยงั ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างกลุม่ คนที่สนับสนุน
ประชานิยมซึง่ ได้รบั ประโยชน์กบั กลุม่ คนที่ไม่ได้รบั ประโยชน์ ทว่าต้องมาร่วมแบกรับภาระทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการกลุม่ นีล้ ะเลยประเด็นความเหลือ่ มลํา้ ด้านการเมือง ไม่ให้ความสําคัญกับเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชน พยายามทําลายความชอบธรรมของเสียงส่วนใหญ่ดว้ ยเรื่องของความไร้เหตุผลทางการเมือง การเป็ นผูใ้ ต้
อุปถัมภ์ที่อิงอยูก่ บั ประชานิยม นักวิชาการกลุม่ นีข้ าดการพิจารณาเรือ่ งความเหลือ่ มลํา้ ด้านการเมืองที่มีอยูใ่ นสังคมไทยมา
เป็ นเวลานาน อีกทัง้ ยังไม่ได้มองว่าปฏิกิรยิ าของกลุม่ ตนหรือกลุม่ อํานาจเก่าในสังคมที่มีตอ่ ประชานิยมก็เป็ นปั ญหาสําคัญ
ในแง่ความเหลือ่ มลํา้ ด้านการเมืองไม่แพ้ความเหลือ่ มลํา้ ด้านเศรษฐกิจ
ส่วนงานของนักวิชาการที่ให้ความสําคัญกับทัง้ ความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิจและความเหลื่อมลํา้ ด้านการเมือง
ซึ่งผูเ้ ขียนเห็นด้วยกับแนวทางนี ้ เนื่องจากเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด นักวิชาการในกลุม่ นี ้ เช่น ผาสุก นิธิ และเบเคอร์ โดยส่วนตัวผูเ้ ขียนมองว่าเป็ นมุมมองที่เป็ นกลางมากกว่ากลุม่ อืน่
เนื่องจากเป็ นนักวิชาการที่ค่อนข้างเป็ นอิสระจากองค์กร ทว่าปั ญหาอย่างหนึ่งของนักวิชาการในกลุ่มนีค้ ือ ยังคงเน้น
วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมลํา้ ด้านเศรษฐกิ จมากกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ตน้ ตอความเหลื่อมลํา้ ด้าน
การเมือง ยกเว้นกรณีของแม็คคาร์โกที่วิจารณ์ความเหลือ่ มลํา้ ด้านการเมืองอย่างตรงไปตรงมา
ท้ายที่สุดคือ แนวคิดของอภิชาต สถิ ตนิรามัยที่ยาํ้ ชัดเจนจากผลการสํารวจของเขาว่า “ความเหลื่อมลํา้ ด้าน
เศรษฐกิจ” ไม่ใช่ปัญหาหลักที่นาํ ไปสูป่ ระชานิยมของระบอบทักษิ ณ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่เขาอ้างอิงผลการสํารวจ ซึ่ง
นับว่าเป็ นตัวแทนประชากรที่ไม่ดีนกั ทว่าที่เป็ นปั ญหามากไปกว่านัน้ คือ สมมติฐานที่ว่ากลุม่ คนเสือ้ แดงเป็ นชนชัน้ กลาง
ใหม่ในสังคมของเขานัน้ ได้ตัดขาดปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จของกลุ่มคนเหล่านีอ้ อกไปว่าไม่ใช่แรงจูงใจให้คนเหล่านี ้
ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง งานของอภิชาตก็มีจุดเด่นอยู่ที่การชีใ้ ห้เห็นว่ากลุ่มคนเสือ้ แดงคือ ประชาชนที่มี
ความตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าที่จะเป็ นไพร่ฟา้ ในระบบอุปถัมภ์อย่างมุมมองของเอนกและ TDRI
ในประเด็นการมีส่วนรวมทางการเมืองของประชาชน ส่วนตัวผูเ้ ขียนมีความเชื่อว่ากลุ่มคนที่ให้การสนับสนุน
ทักษิ ณหรือที่ถกู เหมารวมว่าเป็ น “เสือ้ แดง” นัน้ ไม่ได้ประกอบด้วยประชาชนที่เป็ นชนชัน้ ล่างหรือชนชัน้ กลางใหม่ (แล้วแต่
ว่านักวิชาการจะเรียก) เพียงอย่างเดียว แต่จะเห็นได้ว่านักวิชาการเป็ นจํานวนมาก เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็ ได้ออกมา
เปิ ดเผยว่าตนลงคะแนนเสียงให้กบั พรรคไทยรักไทยรวมถึงพรรคเพื่อไทย สะท้อนให้เห็นว่ากลุม่ คนที่สนับสนุนทักษิ ณนัน้
ไม่ได้มีเฉพาะผูท้ ี่แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้ ทว่ายังมีคนอีกกลุม่ หนึ่งที่มองว่าทักษิ ณเป็ นทางเลือกหนึ่งที่
ดีกว่าสําหรับวิถีทางประชาธิปไตย ซึง่ เป็ นประเด็นที่ควรทําการศึกษาต่อไป
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ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัดย่อ
การทําวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์: (1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล; และ (2) เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประสบการณ์และตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน โดยกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่
เจ้าหน้าที่ในคณะฯที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเบิกจ่ายเงินรายได้คณะฯ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 77 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อมั่น .05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ผลการวิจยั พบว่า: (1) ปั จจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการจัดทํางบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุม
งบประมาณอยู่ในระดับมาก; และ (2) ผลการเปรียบเทียบฯ จําแนกตามประสบการณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ แสดงได้ว่า ประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน และตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีผลต่อการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คําสําคัญ: การบริหารงบประมาณ, ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้, งบประมาณเงินรายได้
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
สํา นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เ ขตร้อ น เป็ นหน่ ว ยงานที่ ร ับ ผิ ด ชอบการบริ ห าร
งบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และจัดสรรงบประมาณให้กบั หน่วยงานย่อยภายในคณะฯ เพื่อเป็ นการกระจาย
อํานาจในการบริหารงบประมาณให้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชา ทัง้ หมด 11 ภาควิชา
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก และยังสอดรับกับ
ยุท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลัยมหิ ดลด้วย ดัง นั้น จึ ง ควรมีการควบคุม กํา กับ และติ ด ตามรายจ่ายจากเงิ นรายได้ ให้เ ป็ น
ประโยชน์และคุม้ ค่ามากที่สดุ โดยจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้รดั กุมมากขึน้ และปรับรู ปแบบกลยุทธ์ใหม่ เพื่อมิให้งบ
การเงินติดลบ และเพื่อรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน เช่น สภาวะผูต้ ิดเชือ้ COVID–19 ด้วยเหตุนีผ้ วู้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนํา
ข้อมูลสนเทศที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผน แก้ไขปั ญหาการใช้จ่ายงบประมาณ และนําผลที่ได้ไปเสนอแนะ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
การตรวจเอกสาร
แนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แนวคิดของการบริหารจัดการ (พิมลจรรย์ นามวัฒน์) ให้ความหมายการ
บริหาร คือ การประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ (จิรพัฒน์, 2552)ได้ให้ความหมายไว้ว่า งบประมาณ
หมายถึง แผนการดําเนินการโดยละเอียดในการจัดหา และการใช้ทรัพยากรสําหรับการผลิตช่วงเวลาหนึง่ งบประมาณเป็ น
แผนงานที่วางไว้สาํ หรับอนาคตโดยแสดงค่าต่าง ๆ ด้วยตัวเลขฝ่ ายจัดการใช้งบประมาณเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุม
การทํางานและประเมินผลการทํางาน ลักษณะของงบประมาณที่ดี (ดิเรก, 2551) จะต้องเป็ นงบประมาณที่มีความถูกต้อง
ทัง้ ในรายละเอียด ทัง้ ในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ และสามารถเปิ ดเผยแก่สาธารณะ ภายใต้งานที่
ได้รบั อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากสภามหาวิทยาลัย(เกียรติคณ
ุ , 2553) สอดคล้องกับวิธีการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามข้อกําหนดที่สาํ คัญโดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิน้ สุดของงาน ดังนัน้
ผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนฯ
ซึง่ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีขา้ งต้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั (Figure 1)
Independent variable

Dependent variable

1. Sex
2. Type of personnel
3. Education level
4. Work experience
5. Work level
6. Agency

1. Budgeting
2. Budget Approval
3. Budget management
4. Budget control

Figure 1 Research conceptual framework, primary variable, dependent variable
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สมมุตฐิ านการวิจยั
บุคลากรที่ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่งหน้าที่ตา่ งกัน มีปัจจัยที่สง่ ผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ตา่ งกัน
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรซึ่งมีสว่ นเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายเงินรายได้คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 77 คน ซึง่ มาจากหน่วยงานภายในคณะฯ ดังนี ้ สังกัดภาควิชา
11 คน สังกัดโรงพยาบาล 21 คน สังกัดสํานักงาน 6 คน สังกัดงาน 33 คน และสังกัดหน่วย 4 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั
แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 5 ระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
มีคา่ เท่ากับ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
มีคา่ เท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
มีคา่ เท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดงั นี ้
(รัตติยา สุจจภิรมย์, 2561 : 36–44)
ค่าเฉลีย่ x̅
ระดับความคิดเห็น
4.51–5.00
มากที่สดุ
3.51–4.50
มาก
2.51–3.50
ปานกลาง
1.51–2.50
น้อย
1.00–1.50
น้อยที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ JotForm ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจัยส่งแบบสอบถาม
ให้แก่กลุม่ ตัวอย่างที่กาํ หนด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA)
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้นาํ เสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่: (1)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม; (2)การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดทํางบประมาณ ด้านการอนุมตั ิงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
ควบคุมงบประมาณ; และ (3)ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไป
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อย
ละ 88.3) และเพศชาย (ร้อ ยละ 11.7) จํา แนกตามประเภทของบุค ลากร พบว่ า บุค ลากรส่ว นใหญ่ เ ป็ น พนัก งาน
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 55.8) รองลงมาพนักงานส่วนงาน (ร้อยละ 32.5) ลูกจ้างเงินรายได้ (ร้อยละ 9.1) และข้าราชการ
(ร้อยละ 2.6) จําแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ได้รบั การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 67.5) รองลงมาระดับ
ปริญญาโท (ร้อยละ 27.3) ระดับปริญญาเอก และระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 2.6) จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 6–10 ปี (ร้อยละ 39) รองลงมา 11–15 ปี และ15 ปี ขนึ ้ ไป เท่ากัน (ร้อยละ
27.3) จําแนกตามหน่วยงาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่สงั กัดงาน (ร้อยละ 42.9) รองลงมาสังกัดโรงพยาบาล (ร้อยละ 27.3)
สังกัดภาควิชา (ร้อยละ 14.3) สังกัดสํานักงาน (ร้อยละ 10.4) และสังกัดหน่วยงาน (ร้อยละ 5.2) ตามลําดับ
2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีต่อผลต่อการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Table 1 Mean difference standards deviation of group study of Budgeting Budget approval Budget
management and Budget control.
SD
List
Comment level
Rating
x̅
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

จากTable 1 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ข องคณะ
เวชศาสตร์เ ขตร้อ น มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล จํา นวน 4 ด้า น ประกอบด้ว ย ด้า นการจัด ทํา งบประมาณ ด้า นการอนุมัติ
งบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ ซึ่งภาพรวมบุคลากรเห็นด้วยในระดับมากทุกด้าน
และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นจากค่า เฉลี่ ย สูง สุด ไปค่า เฉลี่ ย ตํ่า สุด ได้แ ก่ ด้า นการอนุมัติ ง บประมาณ ด้า นการจัด ทํา
งบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ และด้านการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ
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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
x̅

SD

6–10 years

Comment

x̅

SD

level

11–15 years

Comment

SD

x̅

level

15 years and over

Comment

SD

x̅

level

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

3.96

0.67

Agree

4.18

0.38

Agree

4.14

0.58

Agree

4.26

0.55

Agree

Agree
Total

4.26

0.57

Agree

4.30

0.57

Agree

จากTable 2 ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ กระบวนการบริ ห ารงบประมาณและมี
ประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 6 ปี 6–10 ปี 11–15 ปี และ15ปี ขนึ ้ ไป โดยภาพรวมบุคลากรเห็นด้วยในระดับมากว่า
ประสบการณ์ในการทํางานมีผลต่อปั จจัยการบริหารงบประมาณทัง้ 4 ด้านข้างต้น และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
บุคลากรช่วง 6–10 ปี เห็นด้วยในระดับมากที่สดุ ในด้านการอนุมตั ิงบประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณ บุคลากร
ช่วงน้อยกว่า 6 ปี 6–10 ปี 11–15 ปี และ15ปี ขึน้ ไป เห็นด้วยในระดับมากว่า ด้านการจัดทํางบประมาณ และด้านการ
บริหารงบประมาณ
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
Budgeting

Budget approval

SS

df

MS

F

p

between groups

0.717

3

0.239

0.736

0.534

within the group

23.686

73

0.324

Total

24.403

76

between groups

3.004

3

1.001

3.435

0.021

within the group

21.281

73

0.292

Total

24.285

76

source of variance
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between groups

3.733

3

1.244

within the group

21.605

73

0.296

Total

25.338

76

between groups

4.015

3

1.338

within the group

19.120

73

0.262

Total

23.135

76

4.204

0.008

5.110

0.003

Note: with a statistically significant level of .05
จากTable 3 ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุค ลากรที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการบริ ห ารงบประมาณและมี
ประสบการณ์การทํางานในช่วงต่างๆ มีความคิดเห็นในด้านการจัดทํางบประมาณที่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันในด้านการอนุมตั ิงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณ
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
SD

Comme
nt level

Budgeting 4 . 2
5

0.4
3

Budget
approval

4.1
9

Budget
manage
ment

Hospital

Office

x̅

SD

Comme
nt level

Agree

4.08

0.75

0.3
1

Agree

4.11

3.9
4

0.4
4

Agree

Budget
control

4.2
6

0.3
9

Total

4.1
6

0.5
1

x̅

Unit

x̅

SD

Comme
nt level

Agree

4.39

0.61

0.76

Agree

4.38

3.97

0.73

Agree

Agree

4.11

0.74

Agree

4.07

0.58

Sub Unit

x̅

SD

Comme
nt level

x̅

SD

Agree

4.34

0.47

0.61

Agree

4.40

4.23

0.50

Agree

Agree

4.40

0.43

Agree

4.35

0.70

Comment
level

Agree

4.38

0.38

Agree

0.46

Agree

4.68

0.46

Strongly
Agree

4.24

0.52

Agree

4.54

0.36

Strongly
Agree

Agree

4.30

0.50

Agree

4.52

0.35

Strongly
Agree

Agree

4.32

0.58

Agree

4.53

1.06

Strongly
Agree

จาก Table 4 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงบประมาณสังกัดหน่วยงาน
เห็นด้วยว่า ปั จจัยทัง้ 4 ด้านมีผลต่อการบริหารงบประมาณในระดับมากที่สดุ บุคลากรสังกัดอื่นๆ เห็นด้วยในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุคลากรสังกัดหน่วยงานเห็นด้วยในระดับมากที่สดุ ในด้านการอนุมตั ิงบประมาณ
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ
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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
Budgeting

Budget approval

Budget management

Budget control

source of variance

SS

df

MS

F

p

between groups

1.103

4

0.276

0.852

0.497

within the group

23.300

72

0.324

Total

24.403

76

between groups

1.826

4

0.456

1.463

0.222

within the group

22.459

72

0.312

Total

24.285

76

between groups

2.076

4

0.519

1.606

0.182

within the group

23.262

72

0.323

Total

25.338

76

between groups

0.927

4

0.232

0.751

0.561

within the group

22.208

72

0.308

Total

23.135

76

Note: with a statistically significant level of .05
จากTable 5 ผลการศึก ษาพบว่า บุค ลากรตามหน่ว ยงานต่า งๆที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการบริ ห าร
งบประมาณ มีความคิดเห็นในปั จจัยทัง้ 4 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั พบว่า
1. ปั จจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
จํานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดทํางบประมาณ ด้านการอนุมตั ิงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
ควบคุมงบประมาณ ซึ่งภาพรวมบุคลากรเห็นด้วยในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการอนุมตั ิ
งบประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดทํางบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ และด้านการบริหาร
งบประมาณ ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิ นรายได้ข องคณะเวชศาสตร์เ ขตร้อ น
มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประสบการณ์และตําแหน่งหน้าที่ตา่ งกัน ภาพรวมบุคลากรเห็นด้วยในระดับมากว่าประสบการณ์ใน
การทํางานมีผลต่อปั จจัยการบริหารงบประมาณทัง้ 4 ด้านข้างต้น และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุคลากรช่วง 6-10
ปี เห็นด้วยระดับมากที่สดุ ในด้านการอนุมตั งิ บประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณ บุคลากรช่วงน้อยกว่า 6 ปี 6-10
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ปี 11–15 ปี และ 15ปี ขึน้ ไป เห็ น ด้ว ยในระดับ มากว่า ด้า นการจัด ทํางบประมาณ และด้า นการบริห ารงบประมาณ
ประสบการณ์การทํางานในช่วงต่างๆ มีความคิดเห็นในด้านการจัดทํางบประมาณที่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันในด้านการอนุมตั ิงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการควบคุมงบประมาณ บุคลากรสังกัด
หน่วยงานเห็นด้วยว่า ปั จจัยทัง้ 4 ด้านมีผลต่อการบริหารงบประมาณในระดับมากที่สดุ บุคลากรสังกัดอื่นๆ เห็นด้วยใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุคลากรสังกัดหน่วยงานเห็นด้วยในระดับมากที่สดุ ในด้านการอนุมตั ิ
งบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการควบคุมงบประมาณ ทัง้ นี ้ บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
1. ด้านการจัดทํางบประมาณ ควรวางแผนงบประมาณให้ตรงหรือใกล้เคียงกับการใช้จ่ายงบประมาณ และควร
กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดทํางบประมาณสอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึน้
2 ด้านการอนุมตั ิงบประมาณ ควรพิจารณาเหตุผลและลําดับความสําคัญอย่างจริงจัง ไม่ควรอนุมตั ิตามความ
ต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3 ด้านการบริหารงบประมาณ ควรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้นอ้ ยที่สดุ เพื่อให้การใช้งบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
4 ด้านการควบคุมงบประมาณ ควรควบคุม กํากับ ติดตาม ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผน รวมทัง้
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทนั ภายในปี งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
5 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณมีประสบการณ์และตําแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน ความรู ค้ วาม
เข้าใจในด้านงบประมาณจึงแตกต่างกัน จึงควรอบรมให้ความรู แ้ ก่บุคลากรทุกปี เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ
สําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อรายรับ-รายจ่ายในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะเวชศาสตร์เ ขตร้อ น มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ที่ ร่ว มให้ข ้อ มูล และร่ว มมื อ ในการทดสอบตอบ
แบบสอบถามเป็ นอย่างดี และขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้กาํ ลังใจในการช่วยเหลือในการทําวิจยั ครัง้ นีจ้ นประสบความสําเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการปรับ ตัว ของพนัก งานการไฟฟ้ า ส่ว นภูมิ ภ าคเข้า สู่อ งค์ก รดิ จิ ทัล
เปรียบเทียบการปรับตัวของพนักงาน จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างทักษะดิจิทลั กับการปรับตัว
ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํานวน 400 คน เก็ บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า
พนัก งานมี ทัก ษะดิ จิ ทัล และการปรับ ตัว ในระดับ มาก หัว ข้อ ที่ มี ร ะดับ การปรับ ตัว สูง ที่ สุด คื อ การยอมรับ แนวคิ ดการ
ปรับเปลี่ยน กฟภ.สู่ องค์กรดิจิทลั หัวข้อที่มีระดับการปรับตัวตํ่าที่สดุ คือการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุและประสบการณ์
ทํางานที่แตกต่างกัน พนักงานมีการปรับตัวเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั แตกต่างกัน และทักษะดิจิทลั มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ปรับตัวของพนักงานเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั
คําสําคัญ: การปรับตัวของพนักงาน, การปรับตัวเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั , ทักษะดิจิทลั , องค์กรดิจิทลั
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
เมื่อเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 โลกกําลังเข้าสูก่ ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงอย่างมาก เทคโนโลยีดิจิทลั มีอิทธิพลต่อการทํางานและการใช้ชีวติ ประจําวันโดย
ไม่รูต้ วั และเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทลั (Digital Era) ในอนาคตอันใกล้นีจ้ ะเป็ นยุคของการเชื่อมต่อของทุกอย่างบน
โลกใบนี ้ (Internet of Things) ในภาคการบริการสาธารณะและภาคธุรกิจล้วนต้องพึ่งพาอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีใน
แทบทุกกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงมีความจําเป็ นอย่างมากในการพัฒนาและขยายการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร
ผ่านระบบดิจิทลั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค มีภารกิจหลักในการจัดหาให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ ยวเนื่อง ครอบคลุมพืน้ ที่ท่ วั ประเทศ 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) ในปั จจุบนั เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตามแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2561–2580 และตามแผนปฏิบตั ิการ
ดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ.2561–2565 กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับเปลี่ยนและพาองค์กรไปสู่ Digital Utility เตรียมความ
พร้อมเข้าสูย่ คุ ดิจิทลั บูรณาการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลระหว่างสายงาน ขยายผลการใช้ดิจิทลั ตลอดทั่วทัง้ องค์กร ทัง้ การ
บริหารจัดการภายใน การบริการลูกค้า การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําไปสูโ่ อกาสทางธุรกิจใหม่ของ กฟภ.
เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบงาน ส่งผลต่อพนักงานในองค์กรต้องเพิ่มศักยภาพของ
ตัวเอง ให้มีความสามารถและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทํางานแบบใหม่ที่เกิดขึน้ ด้วยเหตุนี ้ การศึกษา
นีจ้ ึงให้ความสนใจการปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็ นผลจากปั จจัยด้านต่างๆ เมื่อองค์กรปรับเปลี่ยน
ตัวเองเพื่อเข้าสู่โลกดิจิทัล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจะใช้ผลการศึกษานีเ้ พื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะดิจิทลั กับการปรับตัวเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การตรวจเอกสาร
แนวคิดเกีย่ วกับการปรับตัว
การปรับตัว หมายถึง สภาวะที่บคุ คลพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทัง้ ทางด้านจิตใจและกายภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมใหม่ โดยมีพืน้ ฐานจาก
การรับรู ้ การเรียนรู ้ ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือทัศนคติ และแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม ในการศึกษาของ มาลิณี
จุโฑปะมา (2553) และ วัณยรัตน์ คุณาพันธ์ (2561) อ้างถึงแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’ Adaptation Theory)
ซึ่งมีความเชื่อว่า “บุคคลเป็ นระบบการปรับตัวระบบหนึ่ง” ซึ่งมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในตัวเองและภายนอก
ตลอดเวลา เติ ม ศัก ดิ์ คทวณิ ช (2546) อธิ บ ายถึ ง การปรับ ตัว ว่า มี 2 ลัก ษณะ คื อ การปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สิ่ง แวดล้อ ม
(Adaptation) และการปรับตัวด้านจิตใจ (Adjustment) เมื่อบุคคลได้รบั การกระทบจากสภาพแวดล้อมจะส่งผลด้านจิตใจ
ให้เกิดภาวะอารมณ์ตา่ งๆ และบุคคลจะมีการแสดงออกในพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวตามความต้องการทางด้าน
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สรีระ การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ การปรับตัวต่อบทบาทหน้าที่ และการปรับตัวด้านการพึง่ พากันและกัน ในการศึกษานี ้
การปรับตัว หมายถึง สภาวะที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยายามปรับตัวให้เข้ากับองค์กรดิจิทลั
แนวคิดเกีย่ วกับองค์กรดิจิทลั
การออกแบบองค์การในยุคดิจิทลั ต้องเริม่ ที่ปรับกระบวนการคิด วิสยั ทัศน์ ความเชื่อตัง้ แต่ผบู้ ริหารไปถึงบุคลากร
ระดับปฏิบตั ิการ (บุญอนันต์ พินยั ทรัพย์, 2562) ได้แก่ การปรับกระบวนการคิดของบุคลากรในองค์กรการปรับกระบวนการ
ทํางานการปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี การปรับวัฒนธรรมองค์กร และการมีทกั ษะด้านดิจิทลั สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร (2559) กล่าวถึงแนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทัลว่า มีเป้าหมาย 4
ประการ คือ: (1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั ;
(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสือ่ ดิจิทลั ; (3) เตรียมความพร้อมให้บคุ ลากรทุก
กลุม่ มีความรู แ้ ละทักษะที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทลั ; และ (4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์
การทํางานและการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็ นการปฏิบตั ิงานที่
โปร่งใส มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล ดังนัน้ บุคลากรภาครัฐจึงต้องเพิ่มพูนความรู แ้ ละทักษะดิจิทลั โดยทักษะด้าน
ดิจิทลั มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถ ความรู ้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะหรือแรงจูงใจของบุคลากรทีสง่ ผลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานและความสําเร็จในงาน (สํานักงาน ก.พ., 2562)
ในการศึกษานี ้ ทักษะดิจิทัล หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี สามารถค้นหา
วิเคราะห์ และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถแบ่งปั นข้อมูลหรือทํางานร่วมกันผ่านระบบดิจิทลั
มีการทํางานเป็ นทีม และมีความสร้างสรรค์รูจ้ กั ปรับปรุงการทํางานตลอดเวลา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี หมายถึง มีความสามารถเรียนรู แ้ ละทําความเข้าใจ ในความรู พ้ ืน้ ฐานทาง
ดิจิทลั เช่น การใช้งาน แนวปฏิบตั ิ หรือประยุกต์ใช้เครือ่ งมือดิจิทลั ในการทํางาน
2. ด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจาก search engine และนําข้อมูล
ที่ได้มาตีความ วิเคราะห์ และสามารถตัดสินใจนํามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านการทํางานแบบใหม่ หมายถึง สามารถปฏิบตั ิงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุ ง
ตนเอง และทํางานเป็ นทีมได้อย่างราบรืน่
4. ด้า นความสร้า งสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถในการขยายความคิ ด ผสมผสานเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เพื่ อ
ปฏิบตั ิงานหรือแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
ข้อมูลเกีย่ วกับแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561–2565
ปั จจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยเน้น 3 ประเด็นที่สาํ คัญ ได้แก่ พลิกองค์กรสูก่ ารเป็ น
Digital Utility, สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า และก้าวสูผ่ นู้ าํ ธุรกิจด้านไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและในระดับ
ภูมิภาค โดย Digital Utility เป็ นการปรับเปลีย่ นด้านเครือข่ายระบบไฟฟ้า การบริการลูกค้า กระบวนการภายใน ทรัพยากร
บุคคล และ Technology Platform และหมายถึง ลักษณะขององค์กรตามยุทธศาสตร์ที่มีการปรับปรุ งใน 3 ประเด็นดังนี:้
(1) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า; (2) การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้
ทันสมัย ให้ความสําคัญการสือ่ สารและเชื่อมโยงข้อมูล; และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการใน
ปั จจุบนั และบริการใหม่ในอนาคต ดังนัน้ กฟภ.จะต้องปรับเปลี่ยนทั่วทัง้ องค์กร ตัง้ แต่กระบวนการทํางาน ทักษะของ
พนักงาน และสนับสนุนอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดิจิทลั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน โดยสามารถแบ่งการเดินทางสู่ PEA
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Digital Utility ออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่1 :Ready (พ.ศ. 2561) การเตรียมความพร้อมเข้าสูย่ คุ ดิจิทลั ของ กฟภ.,
ระยะที่ 2 :Set (พ.ศ. 2562-2563) มุง่ เน้นการขยายขีดความสามารถด้านดิจิทลั และระยะที่ 3 :Grow (พ.ศ. 2564–2565)
กฟภ.จะก้าวสู่ธุรกิ จไฟฟ้าแบบดิจิ ทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ (กองแผน
สารสนเทศและสื่อสาร ฝ่ ายวางแผนสารสนเทสและสื่อสาร, 2563) ซึ่งในปั จจุบนั อยู่ระหว่างระยะที่ 3 ของแผนดังกล่าว
ดังนัน้ พนักงานจึงได้รบั รู เ้ กี่ยวกับการปรับเปลี่ยนองค์กร มีความรู ค้ วามเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั หรือมีทกั ษะ
ดิจิทลั มาบ้างแล้ว
จากการตรวจสอบเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์กรดิจิทลั
พนักงานจึงมีความพยายามปรับตัวตัวให้เข้ากับสภาพแบบล้อมใหม่ โดยมีพืน้ ฐานจาก การรับรู ้ การเรียนรู ้ ความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ หรือทัศนคติ ผูศ้ ึกษาจึงได้นาํ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดโดยปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัว คือ ปั จจัยส่วน
บุค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ท ํา งาน ตํา แหน่ ง งาน และสายงานที่ ส ัง กัด และปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การปรับตัวเข้าสูด่ ิจิทลั คือทักษะดิจิทลั ได้แก่ ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ ด้านการทํางานแบบใหม่ และด้านความสร้างสรรค์
Personal factor: Gender, Age, Education, Work experience,
Position and Function
Digital skill: Understanding and using technology, Analysis
and decision, New work environment and Creativity
Figure 1 conceptual framework

Adaptation of Provincial Electricity
Authority employees to a digital
organization

สมมติฐานการศึกษา
1. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการปรับตัวเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั ต่างกัน
2. ทักษะดิจิทลั มีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วิธีดาํ เนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จํานวน 28,896 คน (ข้อมูล ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2564) กําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้สตู รของ Taro Yamane
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน: ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน ระดับตําแหน่ง และสายงานที่สงั กัด; ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทักษะดิจิทลั ของ
พนักงาน 4 ด้าน จํานวนทัง้ หมด 14 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ; และส่วนที่ 3 คําถามเพือ่
ทราบระดับการปรับตัวของพนักงาน จํานวน 14 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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การทดสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับกลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ตอ้ งการศึกษา คือ การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิต จํานวน 30 ชุด และทําการคํานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้คา่ เท่ากับ 0.98
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป โดยนําข้อมูลที่ได้จากกลุม่ ตัวอย่างมาวิเคราะห์คา่ ทางสถิติ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ใช้สาํ หรับอธิบายข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ระดับค่าเฉลี่ยใช้สาํ หรับอธิ บายระดับทักษะดิจิทัลของพนักงาน และระดับการปรับตัว และการใช้สถิติเชิ ง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับการ
ปรับตัวของพนักงาน โดยใช้ t-test และ One-way ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทักษะดิจิทลั กับการปรับตัวเข้า
ของพนักงาน ใช้คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด โดยความสัมพันธ์มีทงั้ ทางบวก (ทางตรง) และทางลบ (ทางผกผัน)
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ผลการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคล 6 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน ตําแหน่งงาน และสายงานที่
สังกัด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 58.5 โดยมากมีอายุ 31–40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.25 มี
การศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไปคิดเป็ นร้อยละ 94.25 ประสบการณ์ทาํ งานของผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 กลุม่
กลุม่ ที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 11 ปี มีจาํ นวนมากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 43.0 ระดับตําแหน่งงานพบว่าระดับตําแหน่ง ระดับ
7-8 มีจาํ นวนสูงที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 41.2 เป็ นระดับที่เทียบเท่ากับระดับผูบ้ ริหารระดับต้น เช่น หัวหน้าแผนก และด้านสาย
งานที่สงั กัด สายงานการไฟฟ้าภาค 1–4 มีจาํ นวนมากที่สดุ 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 เป็ นเพราะสายงานนีม้ ีพนักงาน
มากที่สดุ ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในขณะที่สายงานธุรกิจและการตลาดคิดเป็ นร้อยละ 2.0 เป็ นสายงานที่มีการจัดตัง้ ใหม่
จึงมีพนักงานในสังกัดไม่มากนัก
ทักษะดิจิทลั ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการศึกษาพบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีทกั ษะ
ดิจิทลั ในระดับมาก (X = 4.05) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =
4.20) รองลงมาคือด้านความสร้างสรรค์ (X = 4.06) ด้านการทํางานแบบใหม่ (X = 3.98) ตามลําดับ และด้านการ
วิเคราะห์และตัดสินใจมีคา่ เฉลีย่ ตํ่าสุด (X = 3.89)
การปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรดิจิทลั จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับการ
ปรับตัวในระดับมาก (X = 4.26) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลําดับแรก ได้แก่ การยอมรับ
แนวคิดการปรับเปลี่ยน กฟภ.สู่ องค์กรดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.41) และความสามารถเปิ ดใจยอมรับการเรียนรูส้ งิ่
ใหม่อยู่เสมอ (X = 4.39) หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ 2 หัวข้อ ได้แก่ ความพยายามประเมินผลงานของตนเองเมื่อองค์กรมี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อปรับแนวทางการทํางานของตนเอง (X = 4.12) และการมีสว่ นร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มีคา่ เฉลีย่ ตํ่าทีส่ ดุ (X = 4.08)

249

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 ดังแสดงในTable 1 และ 2 พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลต่างกัน ด้านเพศ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่งงาน และสายงานที่สงั กัด มีการปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน และ
ปั จจัยส่วนบุคคลต่างกัน ด้านอายุ และประสบการณ์ทาํ งาน มีการปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลแตกต่างกัน เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
Table 1 Comparison of the adaptation of employees classified by Gender
Gender n
Adaptation of Provincial Electricity Authority Male
234
employees to a digital organization
Female 166

X
4.30

SD
0.54

4.21

0.47

(n =400)
F
Sig.
3.48 0.63

Note: *p < .05.
Table 2 Comparison of the adaptation of employees classified by Age, Education, Work experience, Position and
Function
Age

Source of variation
Between-groups

df
3

SS
4.53

MS
1.51

396

101.93

.26

1

.50

397

105.46

.27

2

3.55

1.77

397

102.91

.26

3

1.90

.63

396

104.56

.26

11

2.89

.26

Within-group

388

103.57

.77

ToTal

399

106.46

Within-group
Education

Between-groups

2

Within-group
Work experience

Between-groups
Within-group

Position

Between-groups
Within-group

Function

Between-groups

(n =400)
F
Sig.
5.87
.001*

1.89

.153

6.84

.001*

2.40

.068

.98

.460

Note: *p < .05.
แยกวิเคราะห์ระดับการปรับตัวของพนักงานเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั เป็ นรายคู่โดยจําแนกตามอายุ และประสบการณ์
ดังแสดงในTable 3 และ 4
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Table 3 Comparison of the adaptation of employees classified by age in pairs
SD
Age
21–30
31–40
X

41–50

> 50

.14*

.20*

.33*

-

.06

.19*

-

.13

21–30

4.42

.52

31–40

4.28

.48

41–50

4.23

.52

> 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
SD
< 11
11–20
> 20
X
< 11
4.33
.50
.03
.23*
11–20

4.30

.51

> 20

4.10

.52

-

.20*
-

Note: *p < .05.
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ดังแสดงในTable 5 พบว่า ทักษะดิจิทลั ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั
Table 5 Relationship between digital skills and the adaptation of employees *p < .05
Digital skills
Understanding and using technology

r
0.622

p-Value
.000*

Analysis and decision

0.591

.000*

New work environment

0.650

.000*

Creativity

0.692

.000*

0.688

.000*

Total

Note: *p < .05.
การอภิปรายผล
การปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรดิจิทลั อยู่ในระดับมาก หมายถึง เมื่อองค์กรมีการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนการทํางานเข้าสู่องค์กรดิจิทลั พนักงานมีระดับการปรับตัวที่ดีมาก พนักงานสามารถจะทําความ
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เข้าใจเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ได้จะนําไปสูก่ ารปรับตัวในทางที่ดีและผ่านพ้นอุปสรรคที่ทาํ ให้การปรับตัวไม่เป็ นผลสําเร็จได้ (เติมศักดิ์
คทวณิ ช, 2546) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ การยอมรับแนวคิดการปรับเปลี่ยน กฟภ.สู่ องค์กรดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สอดคล้องกับ แนวคิดการปรับตัว คือเมื่อเริม่ ยอมรับสภาพแวดล้อมที่มากระทบแปลว่าพนักงานสามารถที่จะขจัดความคับ
ข้องใจต่างๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะปรับตัวทางด้านจิตใจเพื่อเปิ ดรับการเรียนรู ส้ ิ่งใหม่ และทําความ
เข้าใจกับปั ญหาตามความเป็ นจริง สอดคล้องกับผลการศึกษาหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับรองลงมาคือ การสามารถเปิ ดใจ
ยอมรับการเรียนรู ส้ ิ่งใหม่อยู่เสมอ สําหรับหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ ได้แก่ การพยายามประเมินผลงานของตนเองเมื่อมี
องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อปรับแนวทางการทํางานของตนเอง และการมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทัง้ 2 หัวข้อนีพ้ นักงานจะสามารถปฏิบตั ิได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทลั มาแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งตามแผนปฏิบตั ิการดิจิทลั ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างดําเนินการเป็ นปี
ที่สี่ พนักงานอาจยังไม่มีประสบการณ์มากพอจะสามารถนําไปแลกเปลีย่ นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือประเมินการทํางาน
ของตนเองได้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้านเพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และสายงานที่สงั กัด ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน ด้านเพศอาจเป็ นเพราะปั จจุบนั เพศหญิงและชายต่างก็มีทกั ษะและความสามารถไม่แตกต่างกันจึงทําให้การ
ปรับตัวไม่มีความแตกต่างกัน ในด้านระดับการศึกษา ศศิรศั มิ์ ทวีวงค์ (2559) กล่าวว่าพนักงานระดับการศึกษาตัง้ แต่
ระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไปมีการปรับตัวด้านตนเองและด้านการทํางานได้ดีกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
กลุม่ ตัวอย่างในงานศึกษานีเ้ กือบทัง้ หมดเป็ นผูม้ ีระดับการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไปจึงทําให้ผลการทดสอบไม่
แตกต่างกัน ด้านระดับตําแหน่งงานและสายงานที่สงั กัดแตกต่างกันมีการปรับตัวไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะถึงแม้จะมี
ความรับผิดชอบในระดับตําแหน่งงาน หรือสังกัดสายงานที่แตกต่างกัน แต่ก็ตอ้ งปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรอย่างเลี่ยงไม่ได้จึงมีการปรับตัวไม่แตกต่างกัน และในการศึกษานีไ้ ม่ได้ศึกษาระดับการปรับตัวเป็ นรายด้านจึง
ไม่มีความเฉพาะเจาะจงมากพอ ส่วนด้านที่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ ได้แก่ อายุ และประสบการณ์ทาํ งาน โดย
พนักงานที่มีอายุ 21–30 ปี มีการปรับตัวมากกว่า พนักงานที่มีอายุ 31–40ปี , 41–50 ปี และพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี
ตามลําดับ พนักงานที่มีประสบการณ์ทาํ งานน้อยกว่า 11 ปี มีการปรับตัวมากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ทาํ งาน
11–20 ปี และพนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ม ากกว่า 20 ปี เป็ น เพราะการเปลี่ ย นองค์ก รเข้า สู่อ งค์ก รดิ จิ ทัล เป็ น การ
เปลีย่ นแปลงในหลายด้าน ตัง้ แต่การปรับกระบวนการคิด การทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะ
ดิจิทลั ซึง่ เป็ นสิง่ ใหม่สาํ หรับพนักงานที่ทาํ งานมานานและมีความเคยชินกับการทํางานในกระบวนการเดิม ทําให้พนักงาน
ที่มีประสบการณ์ทาํ งานมากต้องเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทงั้ หมด จึงส่งผลให้มีการปรับตัวเมื่อองค์กรเข้าสูด่ ิจิทลั น้อยกว่าพนักงานที่มี
ประสบการณ์ทาํ งานน้อยกว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ทักษะดิจิทลั ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกการปรับตัว
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กรดิจิทลั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่ายิ่งมีทกั ษะ
ดิจิทลั ทัง้ สีด่ า้ นสูงยิ่งมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกุล กิตติพีรชล (2560) วิเคราะห์ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปรับตัวของบุคลากร ที่พบว่าสมรรถนะและทุนมนุษย์สง่ อิทธิพลทางตรงใน
เชิงบวกต่อความสามารถในการปรับตัว โดยที่ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
และทัก ษะใหม่ๆ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่ น ความสามารถในการจัด การกับ ความเครีย ดในที่ทาํ งาน
ความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรม และความสามารถในการมีความคิดสร้างสรรค์
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บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป

ดังแสดงใน Table 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 เป็ นไปตามสมมติฐาน 2 ด้าน คือปั จจัยส่วนบุคคลต่างกัน
ด้านอายุ และประสบการณ์ทาํ งาน มีการปรับตัวเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ทักษะ
ดิจิทลั ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสูอ่ งค์กรดิจิทลั
Table 6 Show Hypothesis test results
Independent Variable
Personal factor

Digital skill

p-Value

Hypothesis test results
Acceptation
Rejection


- Gender

.630

- Age

.001*

- Education

.153

- Work experience

.001*

- Position

.068



- Function

.460



- Understanding and using technology

.000*



- Analysis and decision

.000*



- New work environment

.000*



- Creativity

.000*







Note: *p < .05.
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าองค์กรควรมีการส่งเสริมมากขึน้ ในเรือ่ งดังต่อไปนี:้ (1) จัดอบรมทักษะดิจิทลั ให้กบั พนักงาน
ที่มีอายุมาก เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการทํางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ได้มากขึน้ ; (2) เปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีสว่ นร่วมและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เกี่ยวกับการทํางานแบบใหม่ ปั ญหาที่พบหลังจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ในกระบวนการทํางาน และข้อคิดเห็นที่จะนําไปสูก่ ารทําความเข้าใจและพัฒนากระบวนการทํางานแบบใหม่รว่ มกัน; และ
(3) จัดอบรมพนักงานในหัวข้อเกี่ ยวกับการพัฒนาตนเอง และการประเมินประสิทธิ ภาพของตนเอง เพื่อให้พนักงาน
สามารถนํามาประเมินและพัฒนาแก้ไขจุดบกพร่องในการทํางานของตนเองให้สอดคล้องกับการทํางานในองค์กรดิจิทลั
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
การศึกษาครัง้ หน้าควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก อาจเพิ่มการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น หรือ
ศึกษาในหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากขึน้ เพราะสภาพแวดล้อมในองค์กรที่แตกต่างกัน อีกทัง้ การศึกษาครัง้ นี ้
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ตัง้ ใจศึกษาพนักงานเป็ นสําคัญ การศึกษาครัง้ หน้าอาจเพิ่มบุคลากรส่วนอื่น เช่น ลูกจ้าง พนักงาน outsource หรือผูม้ าใช้
บริก ารการไฟฟ้า ส่ว นภูมิ ภ าค เป็ น ต้น ในการศึก ษาครัง้ ต่อ ไปอาจศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งกลุ่ม พนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิงานกับกลุ่มพนักงานระดับบริหาร ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และเนื่องจาก
การศึกษาครัง้ นีศ้ ึกษาการปรับตัวในภาพรวม การศึกษาครัง้ หน้าอาจเพิ่มการศึกษาการปรับตัวในรายด้าน เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาเพิ่มเติมว่าพนักงานจะมีการปรับตัวในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รว่ มให้ขอ้ มูลและร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี และ
ขอขอบคุณ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การช่วยเหลือในการศึกษาครัง้ นี ้
ให้ประสบความสําเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี
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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
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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
“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.”
“But because I don't really trust technology, I also designed a trap for it.”
“…I think when we talk about technology, we're largely talking about
ourselves and the way that we understand the world.”
“So, here's a story about technology.” (Bridle,2017,00:05)

Opening
Strategies
Personal
Reference

Researcher

Rater 1

Rater 2

Result

agreed

agreed

agreed



Humor
Reference to
Audience

agreed
agreed

-

agreed
-




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

Opening Strategies
Personal Reference (PR)
Anecdote (AN)
Humor (HU)
Questions (QS)
Reference to Subject (RS)
Creating Suspense (CS)
Historical Reference (HS)
Reference to Audience (RA)
Startling Statement (SS)
Reference to Current Event (RCE)
Quotation (QT)
Performing and Motivating an Action (PMA)
Reference to Occasion (RO)

Total
89
65
48
45
34
20
19
14
13
13
11
8
1
380

Percentage
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%

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:

261

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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
Topics T
E
D
S
B
GI
Total (100%)

PR

AN

HU

QS

RS

CS

HR

RA

SS

RCE

QT

19.1
27.1
32.1
20
26.2
18.2
23.4

19.1
10.2
19.6
20
14.8
18.2
17.1

11.8
11.9
12.5
15.7
13.1
10.6
12.6

10.3
13.6
5.4
12.9
11.5
16.7
11.8

10.3
10.2
1.8
12.9
11.5
6.1
8.9

5.9
5.1
5.4
5.7
1.6
7.6
5.3

7.4
3.4
5.4
2.9
3.3
7.6
5

1.5
5.1
7.1
2.9
4.9
1.5
3.7

4.4
0
3.6
1.4
4.9
6.1
3.4

4.4
1.7
5.3
1.4
6.6
1.5
3.4

2.9
5.1
0
2.9
1.6
4.6
2.9

PMA

RO

Total

2.9
6.8
1.8
1.4
0
0
2.1

0
0
0
0
0
1.5
0.3

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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" (‘ทั้งโลกเปรี ยบเหมื อนโรงละคร
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” (‘เสียงของเธอเป็ นเสียง
ของคนมีเงิน’; 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.
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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.

270

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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:
เขาเป็ นบุตรแห่งพระเจ้า (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 ‘บุตรแห่งพระเจ้า'. This
translation does not need to alter the metaphor image, and the phrase ‘บุตรแห่งพระเจ้า’ 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: เจ้าหมอนี่คือเบลาสโก* (Fitzgerald, 1925, 2017, p. 49)
*David Belasco (1853-1931) นักเขียนบทและผูก้ าํ กับละครเวทีชาวอเมริกนั
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 ‘นักเขียนบทและ
ผูก้ าํ กับละครเวทีชาวอเมริกนั ’ 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: นํา้ เสียงร่าเริงสะท้อนก้องของเธอฝ่ าสายฝนมา (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 ‘ฝ่ าสายฝน
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.
Acknowledgements
The author’s deepest gratitude goes to Assist. Prof. Dr. Sujunya Wilawan, Dr. Panjanit Chaipuapae, and Assist.
Prof. Dr. Jiraporn Dhanarattigannon for their kind assistance and insightful comments that supported me during this
study. Furthermore, the author extends sincere thanks to Tomorn Sookprecha (translator) and to Rangsima Tunsakul
and Sunanta Wannasin Bell (editors) of this selected Thai translated version of The Great Gatsby for granting permission
to analyze their work. Finally, I would like to express my great thanks to Prof. Matthew P. Downs for the review of English
language use in this study.

273

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

References
Abrams, M. H., & Harpham, G. G. (2015). A glossary of literary terms (11st ed.). Boston, MS: Cengage Learning.
Fitzgerald, F. S. (1925). The Great Gatsby [e-book edition]. https://www.amazon.com/Great-Gatsby-F-ScottFitzgerald/dp/0743273567
Fitzgerald, F. S. (2017). แก็ตสบี ้ ความหวังยิ่งใหญ่และหัวใจมั่นคง [ Gatsby, the great hope and abiding heart]: The Great
Gatsby (T. Sookprecha, Trans.; R. Tansakul & S. W. Bell, Eds.). Library House. (Original work published 1925)
Goatly, A. (1997). The language of metaphors (2nd ed.). London, UK: Routledge.
Grossman, L. (January 7, 2010). All-time 100 novels. Time. https:// entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100novels/slide/the-great-gatsby-1925-by-f-scott-fitzgerald/.
Hawkes, T. (1980). Metaphor [e-book edition]. London, UK: Routledge. https://www.routledge.com/Metaphor/
Hawkes/p/book/9781138238121
Knowles, M., & Moon, R. (2005). Introducing metaphor [e-book edition].London, UK: Routledge.
https://www.routledge.com/ Introducing-Metaphor/Knowles-Moon/p/book/9780415278010
Lanahan, E. (2003). Foreword. In F. S., Fitzgerald. The Great Gatsby. (pp. 13–17). New York, NY: Scribner.
Larson, M. L. (1998). Meaning-based translation: A guide to cross language equivalence (2nd ed.). Maryland,
MD: University Press of America.
Manipuspika, Y. S. (2018). Analyzing translation of metaphor: A case study. Studies in Linguistics and Literature, 2(1),
1–13. http://www.scholink.org/ojs/index.php/sll/article/view/1230/1379
Mata, R., & Tangkiengsirisin, S. (2018). The strategies in translating English metaphors into Thai: A case study of the
American novel Percy Jackson. AWEJ for Translation & Literary Studies, 2(2), 169–186.
http://dx.doi.org/10.24093/awejtls/vol2no2.12
Newmark, P. (1988). A textbook of translation. Prentice Hall.
Shakespeare, W. (1623). First folio: As you like it. Edward Blount and William and Isaac Jaggard.
Suksalee, K. (2020). Strategies used in translating similes and metaphors from English into Thai in the merchant of
venice. Journal of Yala Rajanhat University, 15(3). 305–313. https://so04.tcithaijo.org/ index. php/
yru_human/article/ download/245469/166705/

274

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการผลิตสื่อแอนิเมชัน เรื่อง IN LOVE ชายแดนใต้
Animation production process IN LOVE Chaai–Daen–Tai
อิลฮัม วรรณอาลี*
Ilham Wanna–Alee*
สาขาทัศนศิลป์ และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ยะลา 95000
Visual Art and Design, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yala Rajabhat University, Yala 95000, Thailand
*Corresponding author. E–mail address: ilham.wa@yru.ac.th
บทคัดย่อ
กระบวนการผลิต สื่อ แอนิ เ มชัน เรื่อ ง IN LOVE ชายแดนใต้ เป็ น งานออกแบบสื่อ ประชาสัม พัน ธ์ใ นรู ป แบบ
แอนิเมชันเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้โดยผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่จะนําเสนอ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยประมาณ
เป็ นจํานวน 10 ตอน ในแต่ละตอนก็จะมีคอนเซป (Concept) ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์เมืองโบราณ เป็ นต้น ซึง่ งานชิน้ นีไ้ ด้ทาํ ร่วมกับศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เพื่อที่จะนําเสนอมุมมองต่างๆ ของชายแดนใต้ผา่ นวิธีการใหม่ๆ โดยใช้เทคนิค แอนิเมชัน 3 มิติ ผสมผสานกับการซ้อนภาพ
2 มิติ ซึ่งจะเกิดเป็ นเทคนิคใหม่ท่ีน่าสนใจมากขึน้ โดยจะมีตวั ละคร (Character) ในการดําเนินเนือ้ เรื่องไม่ต่าํ กว่า 3 ตัว
ละคร และบทความนี จ้ ะเป็ น การอธิ บ ายกระบวนการสร้า งสื่อ แอนิ เมชัน เรื่อ ง IN LOVE ชายแดนใต้ โดยจะอธิ บาย
ขบวนการและเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในงานชิน้ นี ้ โดยมีผลการประเมินหลังรับชมในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถก่อให้เกิด
ความรูส้ กึ หลังรับชมที่ อยากมาเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้
คําสําคัญ: 2 มิติ, 3 มิต,ิ การซ้อนภาพ, แอนิเมชัน
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) มากจากรากศัพท์ภาษาละตินคําว่า animare ซึ่งมีความหมายว่า ทําให้มีชีวิต (Paul
Wells, 1998) และหมายถึง การสร้างภาพเคลือ่ นไหวด้วยการนําภาพนิ่งมาเรียงต่อกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะใช้
หลักการคล้าย ๆ กับวิดีโอ แต่แอนิเมชันสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น งานภาพยนตร์ งาน
โทรทัศน์ หรือ งานพัฒนาเกม (ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552)
โดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งประเภทของงานแอนนิ เมชันได้หลัก ๆ 2 ชนิ ด คื อ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิ ติ (2D
Animation) และภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ (3D Animation) งานทัง้ 2 ประเภทนีจ้ ะมีหลักการเดียวกันคือ นําเสนอผ่านเรือ่ งราว
โดยมีตวั ละคร (Character) เป็ นตัวดําเนินเรื่อง โดย ปิ ยกุล เลาวัณย์ศิริ (2532) ได้เขียนสรุ ปหลักการหรือคุณสมบัติของ
สื่อแอนิเมชันไว้ 4 ข้อ ดังนี:้ (1) สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต; (2) สามารถอธิบายเรื่องที่ซบั ซ้อนและเข้าใจ
ยากให้ง่ายขึน้ ; (3) ใช้อธิ บายหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมได้; และ (4) ใช้อธิ บายหรือเน้นส่วน
สําคัญให้ชดั เจนและกระจ่างขึน้ ได้
งานภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ หรือ (3D Animation) จะใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็ นหลักในการผลิตผลงาน ซึง่
ในปั จจุบนั ต่างก็มีซอฟแวร์ (Software) ที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับงาน 3D Animation อย่างเช่น โปรแกรม Maya เป็ นต้น
นอกจากนีเ้ ราสามารถพบเจอสือ่ 3D Animation ได้ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็ นทางภาพยนตร์ โฆษณา และรวมถึงเกม
ในปั จจุบนั โดยแอนิเมชัน เรื่อง IN LOVE ชายแดนใต้ ก็เป็ นงานออกแบบประเภท 3D Animation โดยผ่านกระบวนการ
วางแผนตัง้ แต่การเริม่ ออกแบบตัวละคร การเขียนเรือ่ งราวในแต่ละตอนโดยใช้บทภาพ (Storyboard) ในการวางโครงเรื่อง
ซึ่งจะมีทงั้ หมด 10 ตอน ความยาวไม่เกินตอนละ 1 นาที นอกจากนีไ้ ด้นาํ เทคนิคการซ้อนภาพ (Compositing) และการใส่
นิ่ ง ที่ ถูก ถ่ า ยด้ว ยกล้อ งดิ จิทัล มาประกอบ เพื่ อ ความสมบูร ณ์ข องงาน มี ก ารนํา การพากย์เสีย ง เสีย งธรรมชาติ และ
เสียงดนตรี มาประกอบในเรือ่ งอีกด้วย
หลักคิดหรือคอนเซ็ปต์ (Concept) จะเป็ นการนําเสนอแง่มมุ ต่าง ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ยะลา
ปั ตตานี และนราธิวาส จํานวน 10 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์, ตอนที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,
ตอนที่ 3 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, ตอนที่ 4 ท่องเที่ยวเชิงเศษฐกิจและอาชีพ, ตอนที่ 5 การละเล่น 3 จังหวัด, ตอนที่ 6
วัฒนธรรมไทย–จีน, ตอนที่ 7 วัฒนธรรมไทย–พุทธ, ตอนที่ 8 วัฒนธรรมไทย–มลายู, ตอนที่ 9 เมืองโบราณ และตอนที่ 10
โครงการช่วยเหลือผูค้ น ของ ศอ.บต. โดยทัง้ หมดนีจ้ ะมีการสร้างเรือ่ งราวให้นา่ สนใจ เพื่อตรงตามจุดประสงค์ของงานชิน้ นี ้
นั่นคือเป็ นการประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัดในแง่มุมและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อที่จะให้คนนอกพืน้ ที่สามารถเห็นภาพ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ได้ดีและเข้าใจยิ่งขึน้
การเขียนเรื่องราวในแต่ละตอนนัน้ จะมีสถานที่จริง ๆ ที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โดยจะเลือกสถานที่มาให้
เหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ในแต่ละตอน ซึ่งแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราว อารมณ์ และความรู ่สึกแตกต่างกันไป ในแต่ละตอน
ประกอบด้วย
1. การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ จะนําเสนอเรือ่ งราวของปิ ยมิตรต้นไทรอายุพนั ปี จังหวัดยะลา
2. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะนําเสนอเรือ่ งราวของสกายวอล์ค ทะเลหมอก จังหวัดยะลา
3. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จะนําเสนอเรือ่ งราวของมัสยิดกลางจังหวัดปั ตตานี
4. ท่องเที่ยวเชิงเศษฐกิจและอาชีพ จะนําเสนอเรือ่ งราวของทุเรียนพันธ์เสด็จนํา้
5. การละเล่น 3 จังหวัด จะนําเสนอเรือ่ งราวของ ว่าวและลูกข่างที่เป็ นการละเล่นของเด็กในพืน้ ที่
6. วัฒนธรรมไทย–จีน จะนําเสนอเรือ่ งราวของชาวจีน ที่อาศัยอยูใ่ น 3 จังหวัดชายแดนใต้
7. วัฒนธรรมไทย–พุทธ จะนําเสนอเรือ่ งราวของชาวพุทธ ที่อาศัยอยูใ่ น 3 จังหวัดชายแดนใต้
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8. วัฒนธรรมไทย–มลายู จะนําเสนอเรือ่ งราวของชาวมลายู ที่อาศัยอยูใ่ น 3 จังหวัดชายแดนใต้
9. เมืองโบราณ จะนําเสนอเรือ่ งราวของ มัสยิดวาดีฮเู ซ็น

10. โครงการช่วยเหลือผูค้ น ของ ศอ.บต. จะนําเสนอเรือ่ งราวและบริบทขององค์กร ศอ.บต.

ในหัวข้อทัง้ หมดจะสังเกตุเห็นได้ว่า 3 จังหวัดชายแดนใต้นนั้ มีความหลากหลายทัง้ เรื่องวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่ง
สถานที่ทอ่ งเที่ยว หรือจุดเด่นต่าง ๆ และยังเป็ นสือ่ ที่สามารถส่งถึงคนนอกพืน้ ที่เกี่ยวกับมุมมองของชายแดนใต้ ในอีกรูปแบบ
หนึง่
ปั จจุบนั ในรอบ ๆ ตัว เราสามารถพบกับสือ่ ต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการเผยแพร่ขอ้ มูล ไม่วา่ จะเป็ น โทรทัศน์, Facebook,
Instagram หรือ Tik–tok หากมีสื่อที่สามารถนําไปเผยแพร่ในสิ่งเหล่านีไ้ ด้ ก็จะง่ายสําหรับการเข้าถึงข้อมูล รวมทัง้ เรื่อง
เศรษฐกิจ ซึง่ สือ่ แอนิเมชันเรือ่ ง IN LOVE ชายแดนใต้อาจเป็ นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายรับให้แก่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก
ด้วย พร้อมทัง้ เป็ นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนจุดเด่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องอาชีพ อัตลักษณ์ หรือ แม้กระทั่งการ
ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายและเผยแพร่กระบวนการผลิตสือ่ แอนิเมชันเรือ่ ง IN LOVE ชายแดนใต้
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. วางหลักคิดของบทหนังในแต่ละตอนผ่านบทภาพ (Storyboard) และวาดเนือ้ หาในแต่ละฉากโดยคํานึงถึง
การดําเนินเรื่องและมุมกล้องที่จะนํามาใช้ (Figure 1) เช่น ในฉากที่ตอ้ งการจะเน้นสีหน้าอารมณ์ตวั ละครจะเลือกใช้มุม
กล้อง CU (Close UP) ซึง่ จะเป็ นภาพขนาดใกล้โดยที่จะเห็นตัวละครหรือวัตถุที่ตอ้ งการจะสือ่ ถึงได้เต็มจอ ซึง่ มุมกล้อง CU
สามารถตอบโจทย์ในฉากที่ตอ้ งการจะแสดงอารมณ์ได้อย่างดี หรือ มุมกล้อง Long Shot (LS) กล่าวคือมุมกล้องที่เห็นตัว
ละครในระยะไกลที่ยงั สามารถเห็นตัวละครได้เต็มตัว โดยเหมาะสมกับการนําเสนอภาพในทางไกล เช่น วิวธรรมชาติ

Figure 1 Storyboard
2. นํา บทภาพ (Storyboard) มาทํา เป็ นภาพเคลื่อ นไหวเพื่ อกําหนดจังหวะและระยะเวลาของในแต่ละฉาก
(Figure 2) โดยคํานึงถึงบทละครและแนวคิดหลักที่ได้คิดไว้และทําการศึกษาค้นคว้าพืน้ ที่จริงผ่านสื่อโซเชียลและลงพืน้ ที่
จริงพร้อมพากย์เสียงตัวละคร
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Figure 2 Animatic
3. ออกแบบตัวละครที่จะใช้ในเรื่อง โดยเริ่มจากแนวคิดตัวละครหลักของเรื่องโดยจะใช้ชื่อว่า เต้ย เด็กหนุ่มจาก
กรุ งเทพฯ อายุ18 ปี ผูม้ าท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้โดยบังเอิญ รวมถึงต้องการจะสื่อถึงคนนอกพืน้ ที่จึงเลือกสร้างตัว
ละครหลักที่มาจากต่างถิ่นโดยจะมีลกั ษณะการแต่งตัวทีโดดเด่นและทันสมัยเหมาะสมกับปั จจุบนั และทําการร่างภาพวาด
เป็ นมุม 3 มุม (Figure3) เพื่อง่ายต่อการนําไปสร้างตัวละครในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านโปรแกรม Maya (Figure 4)

Figure 3 Character Design

Figure 4 Character 3D
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4. ทําให้ตัวละคร 3 มิติ สามารถขยับได้โดยการใส่กระดูก (Rigging) เพื่อที่จะนําไปทําเป็ นภาพเคลื่อนไหว
(Animation) ผ่านโปรแกรม Maya (Figure 5)

Figure 5 Rigging
5. จัดท่าทางให้ตวั ละคร 3 มิติโดยการขยับให้เกิดการเคลือ่ นไหว (Animate) ตามบทเรือ่ งที่กาํ หนดไว้ โดยในงาน
แอนิเมชันการเคลือ่ นไหวสามารถเคลือ่ นไหวเกินธรรมชาติหรือความเป็ นจริงได้เพื่อให้งานดูนา่ สนใจ (Figure 6)

Figure 6 Animate
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6. ฉาก 3 มิติ โดยในฉากที่ใช้ 3 มิติ จะเป็ นฉากห้องต่าง ๆ เพราะนอกจากจะเป็ นเทคนิคที่นา่ สนใจแล้ว ยังสะดวก
ต่อการสร้างฉากจําลองที่ตอ้ งการจะสร้างขึน้ (Figure 7) หรือโมเดลประกอบที่เป็ นในรูปแบบ 3 มิติ (Figure 8) เพื่อให้มีมิติ
สําหรับงานแอนิเมชัน ซึง่ จะนําไปผสมกับภาพ 2 มิติ ในภายหลัง เพราะจะตรงกับแนวคิดของเทคนิคที่จะนํามาใช้

Figure 7 3D Scene

Figure 8 3D Model
7. สร้างฉาก 2 มิติ จากรูปถ่าย (Figure 9) หรือรูปวาด (Figure 10) จนเป็ นฉากประกอบในงานแอนิเมชัน ซึง่ เป็ น
การผสมผสานระหว่างเทคนิค 2 มิติและ 3 มิติ

Figure 9 2D Scene
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Figure 10 2D painting
8. นําโมเดลตัวละคร 3 มิติ ที่ขยับจนเกิดเป็ นภาพเคลื่อนไหวแล้ว มาวางรวมกับฉากและโมเดลวัตถุที่เป็ น 3 มิติ
และ นําไปรวมกับภาพที่ทาํ การสร้างและประกอบในรู ปแบบ 2 มิติ นํามาเรียงต่อกัน จนเกิดเป็ น 1 ตอน (Figure 11) ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดหลัก (concept) ที่จะนําเทคนิคทัง้ สองมาผสมกัน โดยมีโมเดลตัวละครที่เป็ น 3 มิติ มาประกอบกับฉากที่
เป็ น 2 มิติ

Figure 11 Arrange Scene
9. นําเทคนิคพิเศษการซ้อนภาพและวิดีโอ (Composite) เช่น แสง ฝุ่ น มาตกแต่งหลังจากรวมฉากและตัวละครที่
เคลือ่ นไหวเสร็จ เพื่อให้เกิดความสวยงาม (Figure 12)
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Figure 12 Composite
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. กระบวนการผลิตสือ่ แอนิเมชันเรือ่ ง IN LOVE ชายแดนใต้
กระบวนการผลิตสื่อแอนิเมชันเรื่อง IN LOVE ชายแดนใต้เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์สาํ หรับ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ประกอบไปด้วย ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส โดยเป็ นการเสนอมุมมองในอีกแง่มมุ หนึง่ สําหรับคนที่ตอ้ งการจะเดินทางมา
3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึง่ เป็ นสือ่ ที่สามารถรับชมได้ทกุ เพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ และยังเป็ นสือ่ ที่สามารถรับชมได้ทงั้ คนในพืน้ ที่
และนอกพืน้ ที่ ผ่านรู ปแบบที่แปลกใหม่นนั้ ก็คือมีการนําเทคนิคแอนิเมชัน หรือ ภาพเคลื่อนไหวมาเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์
และในมุมมองผูร้ ว่ มผลิตสือ่ นัน้ ค่อนข้างเป็ นที่น่าพอใจ โดยทางด้านเนือ้ หาผูผ้ ลิตสื่อได้คน้ คว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและ
ได้ท ํา การลงพื น้ ที่ จ ริ ง เพื่ อ ที่ จ ะหาจุด เด่ น และนํา เนื อ้ หามาเขี ย นเป็ น เนื อ้ เรื่ อ งในแต่ ล ะตอน และทํา การตรวจสอบ
แบบสอบถามถึงกลุม่ คนตัวอย่างจํานวน 29 คน ซึง่ แบ่งเป็ นคนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 41.4% และเป็ นคนนอกพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนใต้ 58.6% แบ่งอยูใ่ นวัยอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี 3.4% อายุ 19–30 ปี 82.8% อายุ 31–40 ปี 10.3% และ อายุ
มากกว่า 40 ปี 3.4% โดยสือ่ ชิน้ นีม้ ีผลอภิปรายอย่างละเอียดดังนี ้

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 ด้านประโยชน์
การผลิตสื่อแอนิเมชันเรื่อง IN LOVE ชายแดนใต้ จากการทําแบบสอบถามได้ผลลัพธ์ว่าสามารถเป็ นสื่อที่นาํ
ประโยชน์ต่อสังคมเนื่องจากเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์แก่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีผลลัพธ์ในแบบสํารวจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใน
เรื่องเทคนิคใหม่ ๆ เนื่องจากเป็ นการนําเทคนิคทางศิลปะมาใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นรู ปแบบนําเสนอที่แปลกใหม่
โดยผสมเทคนิคแอนิเมชัน 3 มิติ และการใช้ภาพนิ่งหรือภาพถ่ายมาประกอบในฉาก เพื่อให้เกิดเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า 2.5
มิติ ซึง่ รวมถึงการใช้เทคนิคพิเศษมาตกแต่งให้ดสู วยงามยิ่งขึน้ มีการนําการ์ตนู ในการดําเนินเรือ่ ง โดยในแต่ละตอนจะแฝง
ความเป็ นอัตลักษณ์ของชายแดนใต้ผ่านรู ปแบบต่าง ๆ ทัง้ ตัวละครและฉากประกอบ และเนื่องจากเป็ นการนําเสนอสือ่ ใน
รู ปแบบการ์ตนู แอนิเมชัน จึงสามารถทําให้ใส่ความแปลกใหม่หรือความเกินจริงลงไปในเนือ้ หาเพื่อเพิ่มความสนุก ความ
น่าสนใจ และอรรถรสให้แก่ผชู้ ม ทัง้ นีย้ งั สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่จงั หวัดทัง้ 3 โดยยังได้รบั ความรู ใ้ หม่ ๆ ซึ่งมีผลลัพธ์
ในแบบสํารวจอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก ทําให้เกิดประโยชน์แก่คนในจังหวัด ผูป้ ระกอบการ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงคน
นอกพืน้ ที่ที่ตอ้ งการหาข้อมูลเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

Figure 15 The graph shows the summary of the questionnaires of benefits.

1.2 ด้านเนือ้ หา
สื่อแอนิเมชันเรื่อง IN LOVE ชายแดนใต้มีเนือ้ หาที่น่าสนใจและมีเนือ้ หาที่เข้าใจได้ง่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
เนื่องจากเป็ นสื่อนําเสนอจึงเป็ นการสื่อสารให้แก่ผทู้ ี่รบั ชมได้เป็ นอย่างดี สามารถรับชมได้ทกุ เพศทุกวัย ทุกช่วงอายุและ
ได้รบั รู ถ้ ึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ในอีกแง่มมุ หนึ่ง นอกจากนีส้ ื่อชิน้ นีย้ งั ไม่เพียงแต่ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนนอกพืน้ ที่เท่านัน้
ยังสามารถประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสํานึกให้แก่คนในพืน้ ที่อีกด้วย เนื่องจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็ นพืน้ ที่ที่ค่อนข้าง
กว้างทําให้มีเนือ้ หาหลายด้านในการนําเสนอ ซึ่งคนในพืน้ ที่เองก็อาจจะไม่สามารถทราบข้อมูลในบางส่วน สื่อชิน้ นีจ้ ึงมี
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แนวคิดนําเสนอหลาย ๆ สิง่ เข้าด้วยกัน ผ่านการนําเสนอในหลักคิดต่าง ๆ จํานวน 10 ตอน และมีความยาวตอนละ 1 นาที
โดยประมาณใต้ เพื่อกระชับสําหรับข้อมูลและง่ายต่อการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น YouTube Facebook
หรือ Tik-tok และมีเนือ้ หาที่สามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก นอกจากนีย้ งั
สามารถรับชมเพื่อความบันเทิงได้ดว้ ยเช่นกัน เพราะมีการนําเสนอที่ทนั สมัยและมีการใช้ภาษาที่เหมาะกับยุคสมัยปั จจุบนั
รวมถึงสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผทู้ ี่ตอ้ งการจะสร้างสื่อแอนิเมชันเพื่อนําเสนอและผูค้ นที่ตอ้ งการจะนําสื่อชิน้ นีไ้ ปต่อยอด
ผ่านรูปแบบต่าง ๆ

Figure 16 The graph shows the summary of the questionnaires about content.
1.3 ด้านเทคนิคและภาพ
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านงานแอนิเมชันเป็ นเทคนิคที่น่าสนใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะค่อนข้างจะเป็ นสิง่
แปลกใหม่สาํ หรับผูท้ ่ีตอ้ งการจะรับข้อมูลเกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ซงึ่ มีวิธการนําเสนอเรือ่ งราวอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ในงาน
ชิน้ นีม้ ีเทคนิคหลาย ๆ อย่างมาประกอบกัน เช่น เทคนิคตัวละคร 3 มิติ ในรู ปแบบการ์ตนู ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และเป็ น
ตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่น เต้ย ตัวละครจะสื่อถึงคนกรุ งเทพฯ หรือคนนอกพืน้ ที่ โดยจะเน้นการแต่งกายที่
โดดเด่นและสะดุดตา ตัวละครที่มีอตั ลักษณ์ประจําถิ่นอย่างเช่นนกเงือกที่อยูใ่ นอัยเยอเวงค์ ที่อาศัยอยูใ่ น อ.เบตง จ.ยะลา
และตัวละครว่าวบุหลัน ที่ส่อื ถึงการละเล่นของเด็กในพืน้ ที่ หรือการสร้างฉากที่เป็ นในรู ปแบบ 3 มิติ และมีความสวยงาม
ของสื่อและการมุมกล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงการจัดการแสงเงาในฉากต่าง ๆ ที่แตกต่างกันโดยในสื่อชิน้ นีเ้ ป็ นงาน
แอนิเมชันทําให้สามารถใช้แสงและเงาให้แสดงเกินจริงได้ เพื่อความเพิ่มน่าสนใจและมีการใช้เทคนิคการซ้อนภาพที่เกิด
จากภาพถ่ายและภายนิ่งมาประกอบกับเทคนิคพิเศษ หรือการนําวิดีโอสําเร็จรู ปมาซ้อนภาพ เพื่อให้ภาพและฉากมีความ
สวยงามและดูมิติยิ่งขึน้ ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก จึงทําให้เกิดเป็ นเทคนิคใหม่ ๆ ที่เรียกว่า 2.5 มิติ เนื่องจากสือ่ ชิน้ นีเ้ ป็ นสื่อที่
มุ่งเน้นเรื่องประชาสัมพันธ์ จึงนําเทคนิคโมชันกราฟิ ก (Motion Graphic) มาประกอบเพื่อกระชับเรื่องราวให้สามารถ
เผยแพร่ได้ครบถ้วนในระยะเวลาที่กาํ หนดโดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคพิเศษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และสื่อชิน้ นีย้ งั ให้
ความสําคัญในเรื่องเสียงโดยจะใช้เสียงดนตรีและเสียงธรรมชาติมาประกอบในหนัง รวมถึงเสียงพากย์และเสียงประกอบ
ต่าง ๆ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีและมีการใช้คาํ ที่เป็ นคําที่ใช้ในปั จจุบนั เพื่อความทันกับยุคสมัยและความน่าตื่นเต้นของงานอีกด้วย

284

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Figure 17 The graph shows the summary of the questionnaires of techniques and pictures.
สรุ ปผล
การนาํ สือ่ แอนิเมชันมาใช้ในงานประสัมพันธ์
จากการศึกษาพบว่า การนําสื่อแอนิเมชันมา 3 มิติ มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจในด้านการ
นําเสนอและสามารถนําไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหัวข้ออื่น ๆ ได้โดยต้องคํานึงถึงประเด็นหลัก ๆ ดังนี ้
1. การสร้างสือ่ 3 มิติ ในงานแอนิเมชัน ต้องมีเรือ่ งราวการนําเสนอที่คาํ นึงถึงประโยชน์ของผูท้ ี่จะได้รบั สือ่ รวมถึง
ความชัดเจนในการสือ่ สารเรือ่ งราวออก ซึง่ สือ่ แอนิเมชัน 3 มิติสามารถนําเสนอได้หลากหลายรูปแบบตามหัวข้อที่ผผู้ ลิตสือ่
กําหนด เช่น สือ่ ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู ้ เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวคิดหลัก
และสามารถผสมผสานกับเทคนิคต่าง ๆ ควบคูก่ นั ไปด้วย
2. แรงบันดาลใจในการเขียนเนือ้ หาที่ตอ้ งการจะนําเสนอ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในอีกแง่มมุ หนึ่งโดยใช้หลักคิด
ต่าง ๆ นํามาใส่เนือ้ หาในแต่ละตอน และการใส่เนือ้ หาให้สอดคล้องกับเทคนิคที่ตอ้ งการจะนําเสนอเพื่อความสนุกสนานใน
การรับชม โดยสื่อแอนิเมชันนัน้ สามารถเขียนเนือ้ หาให้เกินความเป็ นจริงได้ในแง่ของการแสดงหรือการเคลื่อนไหว รวมทัง้
การใส่เทคนิคพิเศษต่าง ๆ แต่ยงั คงแนวคิดหลักของเรื่องไว้ ซึ่งจะทําให้สื่อมีความสวยงามและน่ารับชมมากยิ่งขึน้ รวมถึง
การพากย์เสียงที่ชดั เจนจะช่วยให้ผรู้ บั ชมสือ่ มีความเข้าใจในเนือ้ หาเนือ้ เรือ่ งมากขึน้ อีกด้วย
3. เทคนิคแอนิเมชัน 3 มิติ เป็ นเทคนิคที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาการผลิตในระยะยาว ซึง่ การนําเทคนิคต่าง ๆ ก็สามารถ
ช่วยเรือ่ งระยะเวลาทําให้สอื่ สามารถดําเนินการเร็วยิ่งขึน้ เช่น การนําเทคนิคโมชันกราฟิ กมาใช้ในสือ่ ทําให้สามารถอธิบาย
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนในระยะเวลาที่จาํ กัดเพราะเทคนิคโมชันกราฟิ กนัน้ เป็ นเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับการนําเสนอข้อมูล
นอกจากการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว บางเทคนิคยังทําให้เกิดเป็ นเทคนิคใหม่ ๆ เช่นการนําภาพนิ่งหรือ
ภาพถ่ายมาประกอบในงานทําเกิดเป็ นเทคนิค 2.5 มิติ หรือการผสมผสานระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ
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Figure 18 The graph shows the summary of the feeling after seeing animation media.
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผูว้ จิ ยั
ข้อเสนอแนะในการนํากระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่กลุม่ คนที่สนใจที่จะศึกษา
หรือเป็ นแนวทางในการผลิต ควรมีการวางแผนขัน้ ตอนการผลิตอย่างชัดเจนและต้องดําเนินการตามแผนการที่งวางไว้
นอกจากนีจ้ าํ เป็ นต้องมีการค้นหาข้อมูล ค้นคว้า หรือลงพืน้ ที่ เพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านัน้ มาพัฒนาต่อเป็ นเนือ้ หา
2. ข้อเสนอแนะจากผูร้ ่วมผลิตสือ่
เนื่องจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็ นพืน้ ที่ที่กว้างขวาง ทําให้หลาย ๆ สถานที่หรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ได้ถูก
นําเสนอและเป็ นเรื่องดีหากในอนาคตสามารถต่อยอดพัฒนาให้ครบถ้วนมากยิ่งขึน้ นอกจากเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์แล้ว
งานชิน้ นีส้ ามารถนําไปต่อยอด ประยุกต์ ได้ทางศิลปะรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ การสร้างสิง่ ของที่ระลึก หรือ
การสร้าง อัตลักษณ์ให้แก่องค์กร
3.ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
อาจารย์ พนัส โภคทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ประเมินในด้านเทคนิคว่า
มีเทคนิคที่นา่ สนใจ มีวิธีการนําเสนอเรือ่ งราว เสียงพากย์และเสียงประกอบ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี และ ความสวยงามของสือ่ มุม
กล้อง ตัวละคร ฉากประกอบและเทคนิคพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยในด้านประโยชน์ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ได้รบั ความรู ใ้ หม่ ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดมี าก และมีเทคนิคใหม่ ๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนด้านเนือ้ หา มีเนือ้ หาที่นา่ สนใจ
เข้าใจได้ง่าย และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในเกณฑ์ที่ดี และหลังรับชมทําให้เกิดความรูส้ กึ อยากมา
เที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี ้ อาจารย์ พนัส โภคทวี ได้ยงั ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรให้เรื่องราวมีความ
ต่อเนื่อง ลดการใช้คาํ ซํา้ และพยายามให้ความละเอียดของภาพแต่ละส่วนมีความใกล้เคียงกันมากขึน้ อย่างไรก็ตามเป็ น
แอนิเมชันที่ให้ความรูใ้ นสิง่ ที่นา่ สนใจของจังหวัดชายแดนใต้ได้ดี
อาจารย์ ธนพร งามจิ ตร อาจารย์ประจําสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประเมินในด้านเทคนิคว่า มีวิธีการนําเสนอเรื่องราวและการสร้างตัวละครอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี โดยมีมี
เทคนิคที่น่าสนใจ ความสวยงามของสื่อ เสียงพากย์และเสียงประกอบ มุมกล้อง ฉากประกอบและเทคนิคพิเศษอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง ในด้านประโยชน์ สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและได้รบั ความรูใ้ หม่ ๆ ในเกณฑ์ที่ดีมากและได้รบั ชม
เทคนิคใหม่ ๆ ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนในด้านเนือ้ หา มีเนือ้ หาที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายและสามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก ซึง่ หลังรับชมทําให้เกิดความรูส้ กึ อยากมาเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี ้ อาจารย์ ธนพร งามจิตร ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บางตอนเสียงพากย์และดนตรีประกอบสะดุด
เพลงไม่ต่อเนื่อง บทพูดใช้คาํ ซํา้ กันเยอะ เช่น นั่นอะไร ฉากและตัวละครแยกออกจากกันดูลอย ๆ พล็อตเรื่องน่าสนใจแต่
การเล่าเรือ่ งยังไม่คอ่ ยไหลลืน่
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Oedipus Complex in Linda Lê’s Voix
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บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษาปมอิดิปัสในงานเขียนเรือ่ ง Voix ของลินดา เล ผ่านแนวคิดของ ฌากส์ ลากอง ผลการศึกษา
เบือ้ งต้นพบว่าผูเ้ ล่าจงใจตัดตัวละครแม่ออกจากเรื่องเพื่อแสดงความรักต่อพ่ออย่างเต็มที่ เมื่อพิจารณาบริบทการเป็ นคน
พลัดถิ่นในประเทศฝรั่งเศสเพิ่มเติม พบว่าความรักต่อพ่อและความเป็ นเวียดนามกลายเป็ นจินตภาพของแม่ที่ผเู้ ล่าต้องการ
รักษาไว้ ในขณะเดียวกัน ผูเ้ ล่าก็ถกู เรียกร้องให้ปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศส นามของพ่อจึงสร้างจินตภาพของพ่อผ่านตัว
ละครชุดหนึง่ เพื่อยํา้ เตือนและสอดส่องพฤติกรรมของผูเ้ ล่า ในตอนจบ ผูเ้ ล่าปฏิเสธที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศสและยึด
ติดกับจินตภาพของแม่ตอ่ ไป
คําสําคัญ: คนเวียดนามพลัดถิ่น, ปมอิดิปัส, ลินดา 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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บทนํา
ลิ น ดา เล (Linda Lê) (1963- ) เป็ น นัก เขี ย นนวนิ ย ายชาวฝรั่ง เศส เธอเกิ ด ที่ เ มื อ งดาลัต (Da Lat) ประเทศ
เวียดนาม พ่อเป็ นคนเวียดนาม ส่วนแม่ไม่ปรากฏแน่ชดั ว่าเป็ นคนชาติใด (ข้อมูลบางแห่งระบุว่าเป็ นคนฝรั่งเศส บางแห่ง
ระบุว่าเป็ นคนเวียดนามที่เปลี่ยนสัญชาติเป็ นฝรั่งเศสในภายหลัง) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสงครามเวียดนามที่กาํ ลัง
เกิดขึน้ และทวีความรุ นแรงไปทั่วประเทศ ในปี ค.ศ.1969 เธอได้ยา้ ยมาอยู่บริเวณเวียดนามใต้และเข้าเรียนในโรงเรียน
ฝรั่งเศส (Lycée français) เธอจึงคุน้ เคยกับภาษาและวรรณกรรมฝรั่งเศสตัง้ แต่เด็ก ในปี ค.ศ.1977 เลได้อพยพมาอยู่ที่
ประเทศฝรั่งเศส ครอบครัวที่ฝรั่งเศสประกอบด้วยแม่ เธอ และพี่นอ้ งผูห้ ญิงอีกสามคน พ่อไม่ได้อพยพมาด้วย เขาเสียชีวิต
ประมาณปี ค.ศ.1996 เลเริ่มตีพิมพ์ผลงานตัง้ แต่ปี ค.ศ.1986 เธอมีงานเขียนจํานวนมาก เริ่มได้รบั รางวัล และสั่งสม
ชื่อเสียงเรือ่ ยมาจนถึงปั จจุบนั
Voix (1998) เป็ นงานเขียนลําดับที่ 8 ของเธอ กล่าวถึงผูเ้ ล่านิรนามที่เป็ นคนพลัดถิ่นในประเทศฝรั่งเศส เธออาศัย
อยู่ในกรุ งปารีสและกําลังมีปัญหาทางจิต เธอเห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงคนอาฆาตมาดร้าย เธอคิดว่าองค์กรลับแห่งหนึง่
(l’Organisation) กําลังจับตาดูเธอ คอยออกคําสั่งให้เธอดําเนินชีวิตในรู ปแบบที่องค์กรต้องการ หากไม่สามารถทําได้
องค์กรจะส่งคนมาฆ่าเธอ ตัวบทเป็ นเรื่องแต่ง (fiction) เนือ้ หาแบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกคือเนือ้ หาบทแรกของเรื่อง
กล่าวถึงชีวิตของผูเ้ ล่าในสถานพักฟื ้ นสําหรับผูม้ ีอาการป่ วยทางจิต เธอพบผูม้ ีอาการป่ วยทางจิตจํานวนมากที่น่นั ส่วนที่
สองคือเนือ้ หาที่เหลือของเรื่อง กล่าวถึงชีวิตของผูเ้ ล่าก่อนเข้าสถานพักฟื ้ น เธออยู่หอ้ งเช่าที่ปารีสเพียงคนเดียว มีชีวิต
เหมือนคนทั่วไป แต่การระแวงว่าตัวเองถูกไล่ลา่ จากองค์กรตลอดเวลาทําให้เธอทําร้ายร่างกายตัวเองและฝั นว่าฆ่าตัวตาย
หลายครัง้ งานเขียนทัง้ สองส่วนใช้ภาษาและลักษณะการเขียนเหมือนกันคือมีลกั ษณะเป็ นกระแสสํานึก (stream of
consciousness) เป็ นการเขียนต่อเนื่อง ไม่มีย่อหน้าหรือเว้นบรรทัด ไม่มีการเน้นคําหรือแบ่งส่วนข้อความที่ชดั เจนว่าตัว
ละครใดพูดประโยคใด ผูอ้ ่านต้องจับใจความและเชื่อมโยงประเด็นที่กระจัดกระจายด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านัน้ ตัวบทยังมี
ลักษณะคล้ายการบันทึกความฝั น มีการกล่าวถึงเหตุการณ์เหนือจริง (surreal) จํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ล่าเห็นภาพ
หลอนและได้ยินเสียงแว่วอย่างไรบ้าง
หนังสือเล่มนีแ้ ละอีกสองเล่ม (Les Trois Parques (1997) และ Lettre morte (1999)) มักถูกจัดกลุม่ เข้าด้วยกัน
เพราะนําเสนอเนือ้ หาเกี่ยวกับพ่อและประเทศบ้านเกิดที่ไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสิ่งนีส้ มั พันธ์กับชีวประวัติของผูแ้ ต่ง
โดยตรงและลินดา เล เองก็ยอมรับในข้อเท็จจริงนี ้ (“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) กล่าวคือ เลเพิ่งสูญเสียพ่อไป ตัวละครพ่อในหนังสือทัง้ สามเล่มมีสว่ นช่วยให้เธอได้เยียวยาตนเอง
ค่อยๆ ฟื ้ นฟูสภาพจิตใจที่โศกเศร้ามืดมนให้กลับมาเป็ นปกติอีกครัง้
ในเรื่อ ง Voix ผู้เ ล่า รู ส้ ึก กดดัน เครีย ด และโดดเดี่ ย วตลอดเวลา เมื่ อ เธอรู ส้ ึก อ่อ นแอ ไม่ส ามารถรับ มื อ กับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง เธอจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อน (ami) (ตามเนือ้ เรื่อง ตัวละครนีม้ ีลกั ษณะเหมือน
“พ่อ” มากกว่า “เพื่อน”) และน้องสาวของเธอ ผูอ้ า่ นไม่เคยเห็นตัวละครแม่ของผูเ้ ล่าและผูเ้ ล่าก็ไม่เคยกล่าวถึงเธอแม้แต่ครัง้
เดียว หากผูแ้ ต่งและนักวิชาการ (Barnes, 2007; Bui, 2012; 2016; Cuvelier, 2012) ยืนยันตรงกันว่าตัวบทนีอ้ า้ งอิงมา
จากชีวิตจริงของผูแ้ ต่ง ทําไมแม่ ผูใ้ หญ่เพียงคนเดียวในครอบครัวของผูแ้ ต่งที่ประเทศฝรั่งเศส ถึงหายตัวไปในช่วงที่กาํ ลัง
เกิดภาวะวิกฤตขึน้ กับผูเ้ ล่า (ผูแ้ ต่ง) ทัง้ ที่ตวั บทก็นาํ เสนอตัวละครแม่และผูห้ ญิงอีกหลายคนในเรือ่ ง แต่กลับไม่พบตัวละคร
แม่ของผูเ้ ล่าเลย ผูว้ ิจยั จึงเริ่มตัง้ คําถามถึงความสําคัญและบทบาทของแม่ตอ่ เนือ้ เรื่อง และคิดว่าการไม่ปรากฏตัวของแม่
ของผูเ้ ล่ามีความเกี่ยวข้องกับปมอิดิปัส (Oedipus complex) ตามแนวทางจิตวิเคราะห์ โดยในบริบทนี ้ แนวคิดของฌากส์
ลากอง (Jacques Lacan) น่าจะช่วยให้ผอู้ า่ นเข้าใจประเด็นนีไ้ ด้มากขึน้
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การตรวจเอกสาร
ถิ ทือ ถวี บุ่ย (Bui, 2012, 2016) ได้ศึกษางานเขียนชุดสามเล่ม (Les Trois Parques, Voix, Lettre Morte) ของ
ลินดา เล ไว้ในประเด็นวิกฤตการพลัดถิ่นและการเยียวยาผ่านเรื่องเล่า ภาวะพลัดถิ่นปรากฏทัง้ ในระดับเนือ้ หาและระดับ
การใช้ภาษา ตัวบทกลุม่ นีแ้ สดงความพยายามจัดการความรูส้ กึ ตัวเองต่อการสูญเสียพ่อและประเทศเวียดนาม ตัง้ แต่ระยะ
ปฏิเสธ ระยะจมดิ่งซึมเศร้า และระยะกอบกูต้ วั ตน เลค่อยๆ ไว้อาลัยและกลับมาเป็ นปกติได้อีกครัง้
เลสลี บานส์ (Barnes, 2007) วิเคราะห์วิกฤตภาพแทนของคนเวียดนามพลัดถิ่นในประเทศฝรั่งเศสในเรื่อง Voix
ผูเ้ ล่าปฏิเสธที่จะเล่นตามบทบาทที่องค์กร (l’Organisation) หยิบยื่นให้ เธอจึงเสียสติและกลายเป็ นผูป้ ่ วยทางจิต บานส์
สังเกตว่าองค์กรมีความขัดแย้งในตัวเอง เปรียบเหมือนทัง้ สังคมฝรั่งเศสกระแสหลัก ชุมชนคนพลัดถิ่นในฝรั่งเศส และตลาด
วรรณกรรมหลังอาณานิคม ทัง้ สามกลุม่ ต่างพยายามกําหนดว่าผูเ้ ล่าและงานเขียนของเธอมีความหมายและหน้าที่อย่างไร
กล่าวคือ ประการแรก องค์กรเป็ นตัวแทนของสังคมฝรั่งเศสกระแสหลักที่ไม่เปิ ดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เรียกร้องให้นกั เขียนแต่งเรื่องเกี่ยวกับคนและประเทศฝรั่งเศสเท่านัน้ ห้ามเขียนเกี่ยวกับคนและประเทศอื่น ประการที่สอง
องค์กรเป็ นตัวแทนของชุมชนคนพลัดถิ่นที่พยายามเปลี่ยนสมาชิกที่แตกแถวให้หนั มามีสาํ นึกแบบพลเมืองฝรั่งเศส และ
ประการที่สาม องค์กรเป็ นตัวแทนของตลาดวรรณกรรมหลังอาณานิคมที่เรียกร้องให้นกั เขียนพลัดถิ่นแต่งเรื่องเกี่ยวกับ
ภาวะชายขอบของตนเองป้อนเข้าสูต่ ลาด ทัง้ สามกลุม่ มีนิยามของตัวตนและผลงานของคนพลัดถิ่นอยูแ่ ล้วและเรียกร้องให้
คนพลัดถิ่นผลิตซํา้ ผูเ้ ล่าอยูใ่ นวิกฤตที่ไม่สามารถออกแบบตัวตนแบบที่ตวั เองต้องการได้ เมื่อเธอฝื นทําและจงใจขัดแย้งกับ
สังคม เธอจึงต้องแลกตัวตนนีม้ าด้วยอาการป่ วยทางจิต
เคต อเวริส (Averis, 2009) เปรียบเทียบงานเขียนของลินดา เล และ กีม เลอแฟวร์ (Kim Lefèvre) ในเรื่องการ
หวนกลับบ้านเกิดผ่านวรรณกรรม คนพลัดถิ่นเผชิญปั ญหาเรื่องการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมบ้านเกิดและวัฒนธรรม
ประเทศใหม่ที่ยา้ ยไปอาศัยอยู่ ทัง้ เลและเลอแฟวร์ใช้แก่นเรือ่ งบ้านและการกลับบ้านอยูบ่ อ่ ยครัง้ อเวริสพบว่าเลแสดงความ
ตระหนักรู ต้ นเองในฐานะพลเมืองฝรั่งเศสมากกว่าเลอแฟวร์ เลอแฟวร์ไม่รูส้ กึ แปลกแยกกับภาษาฝรั่งเศส บ้านของเธอคือ
การได้มีพนื ้ ที่ของตัวเองในฐานะคนลูกครึง่ เวียดนามฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศส ส่วนเลใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็ นเครือ่ งมือในการ
ตามหาเสียงที่หายไป ใช้เรื่องเล่าสร้างบ้านใหม่ให้เป็ นพืน้ ที่ที่หลุดจากกรอบครอบครัวและชาติ การเขียนวรรณกรรมของ
เลอแฟวร์สร้างบ้านที่ปลอดภัยระบุสถานที่ได้ชดั เจน ในขณะที่การเขียนวรรณกรรมของเลคือกระบวนการสร้างตัวตนและ
สร้างบ้านแบบพลัดถิ่นที่ไม่เป็ นไปตามขนบ
ลิส-เอแลน สมิท (Smith, 2010) วิเคราะห์ประเด็นที่ลินดา เล ไม่เต็มใจให้สงั คมจัดตัวเธอไปอยู่ในกลุม่ นักเขียน
เชือ้ สายเวียดนามที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เธอไม่ตอ้ งการถูกใส่กรอบใดทัง้ นัน้ เรื่อง Les Trois Parques แสดงให้เห็นว่าแม้เธอ
จะพูดถึงชีวิตของคนฝรั่งเศสเชือ้ สายเวียดนาม แต่เธอก็ปฏิเสธที่จะสืบทอดความเป็ นเวียดนามดัง้ เดิมจากบ้านเกิด แม้ตวั
ละครจะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน แต่เนือ้ เรื่องนําเสนอความแปลกแยกและไม่เข้ากันของกลุ่มตัวละคร ตัวบทไม่ได้สร้าง
พืน้ ที่เวียดนาม หรือฝรั่งเศส-เวียดนาม แต่สร้างพืน้ ที่ใหม่จากบริบทประวัติศาสตร์ซงึ่ อ้างอิงความทรงจํา เลให้ความสําคัญ
กับการเมืองของความทรงจํามากกว่าการจัดประเภทตามภูมิศาสตร์
การศึกษาประเด็นเรือ่ งปมอิดิปัสในเรือ่ ง Voix ของผูว้ ิจยั ในบทความนีใ้ ช้กรอบความคิดใหญ่เดียวกันกับบุ่ยและ
บานส์ โดยผูว้ ิจยั มุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่ากับแม่และพ่อ ทัง้ ในระดับตัวละครและระดับสัญญะ ส่วนประเด็นของ
อเวริสและสมิทเกี่ยวข้องกับการศึกษาของผูว้ ิจยั บ้าง แต่ไม่ใช่จดุ หลักที่ตอ้ งการค้นหาในเชิงลึก
ในประเทศไทย มีผใู้ ช้แนวคิดของลากองเรือ่ ง jouissance (ทอแสง, 2555) ความขาด (lack) (Witchayapakorn,
2557) และระยะกระจก (mirror stage) (Witchayapakorn, 2558) ในการศึกษาวรรณกรรมไทยและอังกฤษ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้
แนวคิดเรื่องปมอิดิปัสของลากองในการศึกษาวรรณกรรมฝรั่งเศสเรื่อง Voix ของลินดา เล เพราะเห็นว่าสามารถชีท้ าง
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การศึกษาเรื่องตัวตนทางเพศและการปรับตัวเข้ากับสังคมไปได้พร้อมกัน ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของลากอง (Lacan,
2013&2006) ตัวตนของปั จเจกบุคคล (subject) เกี่ ยวข้องกับ 3 มโนทัศน์หลัก ได้แก่ Imaginary, Symbolic และ Real
โดย Imaginary กล่าวถึงช่วงหนึง่ ของมนุษย์ที่สร้างตัวตนโดยการเลียนแบบจินตภาพ (image) ที่ตนเห็นหรือคิดว่าเป็ นและ
มีปฏิสมั พันธ์กบั จินตภาพเหล่านัน้ ระยะกระจกเงา (mirror stage) จึงเป็ นช่วงเวลาแห่งความแปลกแยกเพราะกระจกไม่ได้
สะท้อนความเป็ นจริง ตัวตนที่ถกู สร้างขึน้ (ego) มีลกั ษณะหลงตัวเองเพราะอ้างอิงอยู่กบั จินตภาพที่บิดเบือนและความ
ต้องการของตัวเองเป็ นหลัก ส่วน Symbolic กล่าวถึงพัฒนาการทางตัวตนของมนุษย์ที่ไม่ยดึ ติดกับตัวเองเพียงอย่างเดียว
แต่รูจ้ ักปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอก เนื่องจากสังคมดํารงอยู่ได้ดว้ ยการแลกเปลี่ยนสัญญะ คนที่โตหรือมีวุฒิภาวะจึง
หมายถึงคนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถทํา เป็ น หรือครอบครองทุกอย่างที่ตนปรารถนาได้ เปลี่ยนความต้องการส่วนตัว
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม สําหรับ Real กล่าวถึงสิ่งที่เป็ นจริง มีอยู่จริง และอยู่เหนือการควบคุมด้วยระบบสัญญะ
ของมนุษย์
ปมอิดิปัสคือปมทางจิตชนิดหนึง่ ที่ลกู ยึดติดกับความรักของแม่และต้องการกําจัดพ่อ เนื่องจากแม่เป็ นผูท้ ี่มีความ
ใกล้ชิดลูก ทําหน้าที่ให้อาหารและให้ความอบอุน่ ลูกซึง่ ใช้ชีวิตโดยพึง่ พิงแม่อย่างมากจึงรักแม่และต้องการความรักจากแม่
อย่างไรก็ดี ลูกพบว่ามีสงิ่ อื่นที่แม่รกั มากกว่าตน สิง่ นัน้ คือ phallus แม้ในเชิงกายวิภาคศาสตร์ สิง่ นีห้ มายถึงอวัยวะเพศชาย
แต่ในเชิงจิตวิเคราะห์สงิ่ นีห้ มายถึงอํานาจ พ่อเป็ นผูท้ ี่ครอบครอง phallus แม่จึงรักพ่อ ลูกจึงต้องการเป็ น phallus เพื่อที่จะ
ได้รบั ความรักจากแม่ การเติบโตของบุคคลเกิดจากการก้าวข้ามปมอิดิปัสนีแ้ ละเรียนรูว้ า่ phallus เป็ นเพียงสัญญะ โดยนัย
นี ้ พ่อและแม่ก็คือสัญญะเช่นกัน ลูกไม่จาํ เป็ นต้องเสี่ยงภัย ท้าทายอํานาจพ่อและกฎระเบียบสังคม ทุ่มเทตัวเองให้กบั การ
ครอบครองแม่และทําลายพ่อ แต่ลกู จะเรียนรู ว้ ิธีการครอบครอง phallus หรือทําให้แม่รกั ทางอ้อมผ่านการเลียนแบบพ่อ
(กรณีเพศชาย-ปมอิดิปัสปกติ) และเลียนแบบแม่ (กรณีเพศหญิง-ปมอิดิปัสมุมกลับ) แนวคิดนีม้ ีรากฐานมาจากซิกมุนด์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) แต่ลากองได้นาํ มาขยายต่อโดยเพิ่มแนวคิดเรือ่ งนามแห่งพ่อ (Name of the father/ Nom(Non)
du père) “พ่อ” คืออํานาจหรือระเบียบในสังคม การปรากฏตัวของพ่อจึงส่งสัญญาณเตือนไปยังลูกให้รูว้ า่ สังคมต้องการให้
บุคคลนัน้ ทําตัวเช่นไร มีขอ้ ห้ามอะไรบ้าง ปมอิดิปัสของลากองจึงมีทงั้ ประเด็นทางเพศและประเด็นทางสังคม คนที่เติบโต
อย่างสมบูรณ์คือคนที่สามารถยอมรับว่าตัวเองไม่มี phallus สูพ้ ่อไม่ได้ และไม่มีทางทําให้แม่รกั ตนเองเทียบเท่าพ่อ คนที่
เติบโตจึงเป็ นคนที่ตดั ความปรารถนาในการครอบครองแม่ได้สาํ เร็จ การก้าวข้ามปมอิดิปัสจึงจําเป็ นต้องเกิดการตอน
(castration) ผูป้ ่ วยโรคจิตจึงหมายถึงบุคคลที่ไม่สามารถก้าวข้ามปมอิดิปัสได้ ยังคงติดอยู่กบั จินตภาพและยังคงต้องการ
ครอบครองแม่ คนที่เติบโตคือพลเมืองที่สงั คมต้องการ เล่นตามระเบียบสังคม ในขณะที่คนที่ไม่เติบโตจะสนใจแต่เรือ่ งของ
ตัวเอง
วิธีดาํ เนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เอกสารแบบพรรณนาวิเคราะห์ ศึกษาตัวบทวรรณกรรมผ่านกรอบคิดเรือ่ งปมอิดิปัส (และนามของ
พ่อ) ของ ฌากส์ ลากอง
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ปัญหาของตัวละคร “แม่”
ในเบือ้ งต้น ตัวบทแสดงให้เห็นว่าแม่ของผูเ้ ล่าไม่สามารถปรากฏตัวในเรือ่ งได้เพราะผูเ้ ล่าในฐานะลูกสาวต้องการ
แสดงความรักต่อพ่อ ปมอิดิปัสแบบฟรอยด์เช่นนีพ้ บได้ในฉากฝันร้ายครัง้ หนึง่ ของผูเ้ ล่า
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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)
ผูเ้ ล่าเห็นตัวเองกําลังนอนอยูบ่ นเตียง จากนัน้ สุนขั สามหัวจากนรกโจมตีกดั กินท้องและเครื่องในของเธอ พ่อยืน
อยูข่ า้ งเตียง ก่อนจะสอดมือเข้าไปในท้องของเธอเพื่อหยิบจดหมายของตนที่บรรจุอยูใ่ นนัน้ ออกมาอ่าน เธอกรีดร้องแต่พอ่ ก็
นิ่งเฉย ตัง้ หน้าตัง้ ตาอ่านจดหมายต่อไป ในมุมมองจิตวิเคราะห์ ฉากนีเ้ ป็ นจินตนาการปลดปล่อยความต้องการทางเพศที่ผู้
เล่ามีต่อพ่อ การที่พ่อสอดมือเข้าไปในท้องของผูเ้ ล่าสื่อถึงการที่อวัยวะของพ่อสอดเข้าไปในเรือนร่างของเธอ เลือดที่ท่วม
ฉากแสดงถึงเลือดที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ หรือในอีกแง่หนึง่ ฉากนีส้ ะท้อนการคลอดลูก จดหมายของพ่อจํานวนมากในท้อง
ผูเ้ ล่าเปรียบเหมือนลูกที่เกิดขึน้ ระหว่างพ่อและเธอเพราะจดหมายเป็ นสิง่ ที่มีคา่ มากที่พอ่ ทิง้ ไว้ให้แก่เธอ เป็ นสายสัมพันธ์อนั
ลึกซึง้ ระหว่างคนสองคน (“Et les lettres du père, que tu conserves si précieusement ?”, Ibid., pp.25–26) เป็ นสมบัติ
ที่ผเู้ ล่าเก็บไว้อย่างดีและหยิบมาอ่านซํา้ หลายครัง้ (“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
ฝันร้ายและถูกผีพอ่ หลอกหลอนเพราะรูส้ กึ ผิดที่เผาจดหมายพ่อทิง้ ตามคําสั่งองค์กร
ผูเ้ ล่าใช้ตัวบทเป็ นพืน้ ที่แสดงความรักที่มีต่อพ่อ เป็ นความรักที่บอกให้แม่รูไ้ ม่ได้ ตัวละครแม่ของผูเ้ ล่าจึงไม่
สามารถปรากฏอยูใ่ นตัวบทเพราะการมีอยูข่ องแม่จะรบกวนจิตสํานึกของผูเ้ ล่า หากแม่ยงั อยู่ พ่อก็ตอ้ งเลือกแม่ ผูเ้ ล่าจะไม่
สามารถเข้าถึงและเป็ นหนึง่ เดียวกับพ่อ ผูเ้ ล่าจึงต้องกําจัดตัวละครแม่ของตัวเองออกไปจากเรือ่ ง
อย่างไรก็ดี แนวคิดเรือ่ งปมอิดิปัสของฟรอยด์มีปัญหาที่การยึดติดตัวบุคคลจริงเกินไปและสนใจเพียงประเด็นทาง
เพศ ผูว้ ิจยั คิดว่าตัวบทเรื่องนีน้ าํ เสนอปมอิดิปัสในลักษณะนามธรรมมากกว่านัน้ และมุ่งเน้นไปที่ตวั ตนทางสังคมด้วย
ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้แนวคิดเรือ่ งปมอิดิปัสของลากองมาวิเคราะห์ตวั บทเพิ่มเติมในเชิงลึก
ตามแนวคิดของลากอง “พ่อ” ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นคนในครอบครัวจริงๆ แต่หมายถึงอะไรสักอย่างที่อยู่ในสถานะ
ผูป้ กครอง มีอาํ นาจสั่งการควบคุมคนอื่น โดยมาก “พ่อ” แบบลากองจะหมายถึงสังคมกระแสหลัก ส่วน “แม่” ก็ ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นคน อาจเป็ นอะไรก็ได้ที่ “ลูก” หวงแหนและต้องการเก็บรักษาไว้
น่าสังเกตว่า พ่อชาวเวียดนามของผูเ้ ล่าไม่ได้มีอาํ นาจในการให้คณ
ุ ให้โทษหรือควบคุมดูแลผูเ้ ล่าซึง่ เป็ นลูก ชีวิต
ของผูเ้ ล่ากลับถูกตีกรอบและสอดส่องดูแลโดยองค์กร (l’Organisation) ที่ประเทศฝรั่งเศส ทุกการกระทําของเธออยู่ใน
สายตาและถูกประเมินค่าโดยองค์กร ข้อมูลนีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าการอพยพจากประเทศเวียดนามมายังประเทศฝรั่งเศสของผูเ้ ล่า
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความหมายพืน้ ฐานในระดับครอบครัว หากผูเ้ ล่าซึง่ เป็ นคนพลัดถิ่นในประเทศฝรั่งเศสมีสถานะ
เป็ น “ลูก” องค์กรของประเทศฝรั่งเศสก็กาํ ลังแสดงตัวเป็ น “พ่อ” ที่กาํ ลังดูแลลูกของตน ส่วนพ่อชาวเวียดนามนัน้ เมื่ออยูใ่ น
ประเทศฝรั่งเศส เขาเป็ นผี เป็ นเรื่องราวในอดีตที่ยงั คงตามมาหลอกหลอนผูเ้ ล่าไม่ให้ลืมเลือน พ่อชาวเวียดนาม ประเทศ
เวียดนาม และความเป็ นเวียดนามจึงหลอมรวมเป็ นสิง่ เดียวกัน เป็ นอดีตเกี่ยวกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมในอดีตที่คนพลัด
ถิ่นยังไม่ลืมและหวงแหน ในมุมมองนี ้ อดีตเกี่ยวกับประเทศเวียดนามบ้านเกิดเหล่านีจ้ ึงมีสถานะเป็ นเหมือน “แม่” ของผู้
เล่า
เมื่อผูเ้ ล่าอพยพมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้ว ประเทศฝรั่งเศสได้ช่วงชิงความหมายของ “พ่อ” ไป ความเป็ นเวียดนามทุก
อย่าง (รวมทัง้ พ่อชาวเวียดนาม) ถูกเปลีย่ นสถานะเป็ น “แม่” สังคมฝรั่งเศสต้องการพลเมืองที่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ สร้าง
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ประโยชน์ให้แก่ประเทศฝรั่งเศส ต้องการพลเมืองที่ปรับตัวเข้ากับสังคมปั จจุบนั เนื่องจากผูเ้ ล่ายังคงยึดติดกับผีพ่อชาว
เวียดนาม เธอจึงไม่สามารถใช้ชีวิตในฐานะคนฝรั่งเศสปกติได้ ความเป็ นเวียดนามเป็ นสิ่งแปลกปลอมจากอดีตที่สร้าง
ปั ญหาให้แก่สงั คมปั จจุบนั องค์กรจึงสั่งให้ผเู้ ล่าเผาจดหมายพ่อทิง้ (“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) สังคมฝรั่งเศสไม่สนใจชีวิตของคนพลัดถิ่นที่ผ่านมาในอดีตและต้องการให้คนพลัดถิ่นก้าวข้ามประเทศบ้านเกิดที่
จากมาเพื่อที่จะปรับตัวกลายเป็ นพลเมืองในประเทศปั จจุบนั ได้อย่างสมบูรณ์ การหลอนถึงพ่อชาวเวียดนามแสดงให้เห็น
ปมอิดิปัสแบบลากองในแง่ตวั ตนทางสังคมว่าผูเ้ ล่ายังคงยึดติดกับ “แม่” (ความเป็ นเวียดนาม: พ่อชาวเวียดนามและ
ประสบการณ์ในอดีต) ไม่ปล่อยวางและไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถต่อกรกับ “พ่อ” (ความเป็ นฝรั่งเศสในปั จจุบนั ) ได้
นามของพ่อในประเทศฝรั่งเศส
คนพลัดถิ่นไม่สามารถประพฤติตวั อย่างไรก็ได้ในสังคมใหม่ พวกเขาจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง (assimilate)
ให้เข้ากับความคาดหวังและระเบียบของสังคมที่อาศัยอยู่โดยการเล่นตามบทที่สงั คมคาดหวัง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Barnes, 2007) พวกเขาไม่ใช่เพียงผูอ้ พยพชั่วคราวอีกแล้ว แต่พวกเขาถูกคาดหวังให้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
ฝรั่งเศส เป็ นพลเมืองปกติที่ประพฤติตวั เหมือนพลเมืองทั่วไปในสังคมฝรั่งเศส นามของพ่อคือกฎระเบียบและวิถีปฏิบตั ิ
ปกติที่รฐั คาดหวังให้ประชาชนทําตาม ในเนือ้ เรือ่ ง เราสามารถพบนามของพ่อผ่านตัวละครมากมายทัง้ ที่ปารีสและที่สถาน
พักฟื ้ นผูป้ ่ วยทางจิต
ขณะที่ผเู้ ล่าเดินเล่นอยู่ในเมืองปารีส เธอเห็นบุคคลรอบตัวเป็ นสายลับองค์กรที่กาํ ลังสอดส่องพฤติกรรมของเธอ
(“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) เธอยินยอมเล่นตามบทบ้างเป็ นครัง้ คราว
เช่น ช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรู ป (“Je fais semblant d’entrer dans leur jeu.”, Ibid., p. 21) และช่วยเหลือคนไร้บา้ นให้มีที่
พัก และมี อ าหาร (“Si je ne sauve pas l’homme qui gît là, […] l’Organisation l’achèvera puis me tuera.”, Ibid., p.
44; Ibid., pp. 52–53) เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่คนฝรั่งเศสเจ้าบ้านพึงกระทําต่อนักท่องเที่ยว เป็ นสิ่งที่พลเมือง
ฝรั่งเศสพึงกระทําต่อเพื่อนร่วมสังคม ช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก ผูเ้ ล่าเองก็รูส้ กึ ว่าการเล่นตามบทบาททําให้ชีวิตของเธอ
ปลอดภัย ไม่ถกู องค์กรลงโทษ
ส่วนที่สถานพักฟื ้ นผูป้ ่ วยทางจิต ที่นี่เป็ นพืน้ ที่ที่รฐั ใช้แสดงอํานาจของตนควบคุมประชากรกลุม่ พิเศษ อํานาจของ
“พ่อ” แสดงออกมาอย่างชัดเจน เราพบตัวละครสําคัญได้แก่ผชู้ ายไว้เครา ผูห้ ญิงใส่หมวกชุดดํา และผูห้ ญิงอ้วนที่รอ้ งเพลง
“Sidonie a plus d’un amant”
ผูช้ ายไว้เคราเป็ นผูป้ ่ วยชายคนเดียวของที่น่นั เขาเป็ นคนรักของตัวละครหญิงอีกคนที่เป็ นแม่ลกู ติด เขามักพูดถึง
ดาวเทียมสอดแนมที่เป็ นเหมือนพระเจ้า เห็นทุกการกระทําของผูค้ น ได้ยินทุกเสียงไม่วา่ จะเบาแค่ไหน มีสายลับตรวจสอบ
ชี วิ ต ของคนทุ ก ย่ า งก้ า ว (“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) ตัวละครนีต้ อกยํา้ ว่าสังคม
ฝรั่งเศสกําลังจับตาดูพฤติกรรมของผูเ้ ล่าและคอยตัดสินให้คณ
ุ ให้โทษอยู่
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ผูห้ ญิงใส่หมวกชุดดําและสูบบุหรี่ เธอเพิ่งแท้งลูกและยังคงรูส้ กึ ว่าลูกที่ตายไปยังอยูใ่ นครรภ์ของตัวเอง เธอทําตัว
เหมือนคนท้อง เรียกหาอาหารบํารุงครรภ์ เธอเรียกผูเ้ ล่าว่าลูกและดูแลเอาใจใส่เธออย่างใกล้ชิด นั่งด้วยกัน หานํา้ หาอาหาร
มาให้ เธอเป็ นคนเดียวที่ใกล้ชิดกับผูเ้ ล่าในสถานพักฟื ้ นและผูเ้ ล่าก็แสดงท่าทีเล่นบทลูกของเธอด้วย ช่วงหนึง่ เธอแนะนําให้
ผูเ้ ล่าแต่งงาน อีกช่วงหนึ่งก็บอกว่าเธอจะวาดรู ปเหมือนของผูเ้ ล่าให้ (Ibid., pp.7–18) การแต่งงานเป็ นการลงหลักปั กฐาน
เพื่อสร้างชีวิตในประเทศฝรั่งเศสต่อไป รู ปที่เธอจะวาดก็เป็ นรู ปอนาคต เป็ นความคาดหวัง หรือเป้าหมายในชีวิตของผูเ้ ล่า
ผูห้ ญิงชุดดําจึงเป็ นเหมือนแม่คนใหม่ของผูเ้ ล่าที่พยายามชักชวนให้เธอสร้างความผูกพันกับประเทศฝรั่งเศส เธอเป็ นจินต
ภาพของพ่อ สนับสนุนสังคมฝรั่งเศสในปั จจุบนั และกําหนดกะเกณฑ์ชีวิตให้แก่ผเู้ ล่า เมื่อผูเ้ ล่าจับนํา้ เสียงนีไ้ ด้ เธอจึงหู
เพีย้ น ได้ยินประโยคเสนอตัววาดรู ปให้เป็ นประโยคคุกคามขู่ฆ่าหากเธอไม่ทาํ ตามกฎ (“Elle […] revient vers moi, J’ai
envie de te dessiner. J’entends, J’ai envie de t’assassiner.”, Ibid., p. 1)
ส่วนผูห้ ญิงอ้วนที่รอ้ งเพลง “Sidonie a plus d’un amant” เธอร้องเพลงนีต้ ลอดเวลา เนือ้ หาของเพลงนีเ้ ป็ นกลอน
ของชาลส์ โครส์ (Charles Cros) กล่าวถึงผูห้ ญิงเปลือยผมทองที่เปลี่ยนคนรักบ่อย เธอถูกเปรียบเทียบกับแมงมุมล่าเหยื่อ
ที่มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ เมื่อจับเหยื่อได้ก็จะกินอย่างน่ากลัว มีปากชุ่มไปด้วยเลือด (Cros, 1873) ผูห้ ญิงในเพลงเป็ นภาพแทน
ของคนที่มี “พ่อ” เป็ นทัง้ ประเทศเวียดนามและประเทศฝรั่งเศส เป็ นภาพแทนของแม่ที่น่ากลัวและผูเ้ ล่าไม่เข้าใจ ในเชิง
สัญลักษณ์ ผูห้ ญิงในเพลงคือคนพลัดถิ่นที่ประสบความสําเร็จในการปรับตัวเข้ากับดินแดนใหม่โดยไม่หลงลืมรากเหง้าที่
จากมา หากผูเ้ ล่าเดินตามรอยเธอ ผูเ้ ล่าจะเติบโตเป็ นพลเมืองฝรั่งเศสที่สามารถรักษาความเป็ นเวียดนามไว้ในตัวได้ดว้ ย
พร้อมกัน น่าเสียดายที่ผเู้ ล่าไม่ได้สนใจเรียนรูจ้ ากตัวละครนี ้ เธอจึงมีอาการทางประสาท
การก้าวไม่ขา้ มปมอิดปิ ัส
ผู้อ่ า นสัง เกตได้ว่ า ห้อ งเช่ า และสถานที่ อ ยู่เ ป็ นหลัก แหล่ ง ในปารี ส ทํา ให้ผู้เ ล่ า รู ้สึ ก อึ ด อัด (“Il faut que je
m’échappe”, Ibid., p. 51) แต่เธอกลับมีความสุขเมื่อเดินเตร็ดเตร่บนท้องถนน ไม่สามารถหาที่พกั ได้ ตอนจบเรื่องตาม
หน้ากระดาษ ผูเ้ ล่าเห็นผีพ่อปรากฏตัวอีกครัง้ เธอและพ่อคืนดีกนั ทัง้ คู่มีความสุข องค์กรหาร่องรอยของพวกเขาไม่เจอ
พวกเขาได้อยู่ดว้ ยกัน อีก ครัง้ (“Il sourit. Je danse autour de mon père. […] Une voix dit, Tu l’as sauvé.”, Ibid., p.
68) ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ว่าความสงบสุขที่ผเู้ ล่ารู ส้ ึกเป็ นเพียงภาพลวงตา เป็ นเรื่องที่เกิดขึน้ ในระดับ Imaginary ไม่ใช่ระดับ
Symbolic ดังนัน้ ผูเ้ ล่าจึงหลงทางอยูใ่ นจินตภาพที่ตวั เองสร้างขึน้ สิง่ นีส้ อดคล้องกับโครงสร้างตัวบทที่วางเนือ้ หาส่วนชีวติ ที่
ปารีสไว้ทา้ ยเรือ่ ง กล่าวคือ ตอนจบที่แท้จริงได้ปรากฏตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งแล้วต่างหาก เมื่อเรียงเหตุการณ์ทงั้ หมดใหม่ตามลําดับ
เวลา จากอดีตมาปั จจุบนั ผูเ้ ล่าได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระในปารีสมาก่อน ต่อมาเธอเริ่มรู ส้ กึ กดดันที่ไม่สามารถทําตามความ
คาดหวังของสังคมได้และมีอาการประสาทหลอนมากขึน้ เรือ่ ยๆ เธอจึงถูกส่งไปบําบัดในสถานพักฟื ้ นสําหรับผูป้ ่ วยทางจิต
ผีพ่อก็คือจินตภาพของเวียดนามในอดีต เป็ นจินตภาพของ “แม่” ที่ผเู้ ล่าไม่อาจปล่อยวาง เมื่อเธอเลือกที่จะใช้
ชี วิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสต่อ ไม่กลับประเทศเวียดนาม ทัง้ ที่ตัวเองไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศสได้ ในเชิง
สัญลักษณ์ เธอจึงยังติดอยู่ในปมอิดิปัส ถูกสังคมฝรั่งเศสจัดประเภทให้เป็ นผูป้ ่ วยทางจิตและต้องถูกบําบัดในสถานที่
เฉพาะ ในตัวบทเรื่องนี ้ ผูเ้ ล่า (และผูแ้ ต่ง) ยังไม่สามารถเยียวยาตัวเองได้ ปฏิเสธความจริงในสังคม และยึดติดกับ “แม่”
ต่อไป ตัวบทเรือ่ งนีจ้ ึงทําหน้าที่ระบายความอัดอัน้ ภายในใจของผูเ้ ล่า (และผูแ้ ต่ง) เป็ นหลัก ส่วนการเยียวยาบาดแผลด้วย
เรือ่ งเล่าจนสําเร็จจะไปปรากฏในหนังสือเล่มถัดไป เรือ่ ง Lettre Morte (ดูเพิ่มเติมที่ Bui, 2016&2012)
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บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
“แม่” เป็ นตัวละครที่สร้างปั ญหาต่อเนือ้ เรื่อง ผูเ้ ล่าและ “พ่อ” จึงจําเป็ นต้องกําจัดตัวละครนีท้ ิง้ ไป การปรากฏตัว
ของผีพอ่ ชาวเวียดนามในตอนต้นเรือ่ งและการยังคงอยูใ่ นตอนท้ายเรือ่ งแสดงให้เห็นความรักของผูเ้ ล่าต่อพ่อชาวเวียดนาม
และต่อความเป็ นเวียดนามโดยรวม ผูเ้ ล่า (และผูแ้ ต่งในช่วงเวลานัน้ ) ยังมีปมอิดิปัสตกค้างอยู่ ไม่สามารถก้าวข้ามได้ ตัว
บทสะท้อนสภาพจิตใจของผูแ้ ต่งในช่วงเวลานัน้ ว่ายังไม่พร้อมสร้างระยะห่างให้แก่พอ่ และประเทศเวียดนาม และไม่พร้อม
ปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศสปั จจุบนั
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“สํารับหันคา”: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิน่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
“Samrub Hankha”: Food development from traditional wisdom in Amphoe Hankha, Changwat Chai Nat
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจ รวบรวมและคัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ที่โดด
เด่นและมีศกั ยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาสํารับอาหารและนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มาพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อให้ได้อาหารต้นแบบ “สํารับหันคา” ผลการวิจยั พบว่า มีภมู ิปัญญาท้องถิ่นคัดสรร 1 ชนิด คือ: (1) ไข่เค็มพอกดินภูเขา
สารพัดดี; (2) ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากถั่วดาวอินคา; (3) ผักสลัดอินทรียแ์ ละข้าวอินทรีย;์ (4) ขนมจีนแป้งหมักและกระยาสารท;
(5) เห็ดนางฟ้าภูฏาน; และ (6) หน่อไม้ และหน่อไม้ดอง หลังจากนัน้ คัดเลือกอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ดา้ นรสชาติ และ
แสดงอัตลักษณ์ของอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พัฒนาสูตรร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาหาร ทําให้ได้อาหาร
ต้นแบบ “สํารับหันคา” ที่สร้างสรรค์ใหม่ 3 รายการ คือ (1) แกงกะหรี่หน่อไม้เขาราวเทียน จากภูมิปัญญาการทําหน่อไม้ป่า
ชุมชนเขาราวเทียน; (2) บัวลอยไข่เค็มสายรุ ง้ จากภูมิปัญญาการทําไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี; และ (3) เครื่องปรุ งรส
ซีอิว๊ ที่ได้จากส่วนเหลือทิง้ ของเห็ดนางฟ้าภูฏาน จากภูมิปัญญาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานบ้านเด่นใหญ่
คําสําคัญ: การพัฒนาอาหารท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท, อาหารท้องถิ่น
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
อาหารท้องถิ่นถือเป็ นเครือ่ งแสดงถึงอัตลักษณ์ทางสังคมที่มีหลากหลายทัง้ ในด้านของสีสนั รูปแบบ รสชาติ กลิน่
อันเป็ นผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาและเครื่องบ่งชีท้ างวัฒนธรรม จนกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพืน้ ที่ และใน
บางพืน้ ที่อาหารท้องถิ่นก็ได้ถกู พัฒนา ปรับแต่งให้เข้ากับกระแสของความเป็ นสากล (ชิษณุพงศ์, 2559)
จังหวัดชัยนาทเป็ นพืน้ ที่ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานและมีทนุ ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจยิ่ง ทัง้ ด้าน
โบราณคดี วัดวาอาราม สภาพภูมิศาสตร์แวดล้อม ตลอดจนด้านอาหารที่สมั พันธ์กบั สภาพนิเวศวัฒนธรรม “ข้าว นา ปลา นา้ํ ”
อําเภอหันคาเป็ น 1 ใน 8 อําเภอของจังหวัดชัยนาท ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํานาทําไร่
และค้าขาย (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , 2542) มีกลุม่ อาชีพหลากหลาย เช่น กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านเชี่ยน กลุม่ หัตถกรรมงานไม้
กลุม่ พวงกุญแจรองเท้าหนังย่อส่วน กลุม่ จักสานหวายบ้านคลองคต เป็ นต้น ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย เช่น
ประเภทอาหารได้แก่ ข้าวพันธุพ์ ืน้ เมือง หน่อไม้ป่า ไข่เค็มสมุนไพร ผักอินทรีย ์ กล้วยอบเนย นํา้ ตาลอ้อย ประเภทข้าวของ
เครือ่ งใช้ เช่น นํา้ มันเหลือง กระเช้าเถาวัลย์แดง เป็ นต้น (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท, 2551)
อําเภอหันคายังได้รบั การสนับสนุนให้ดาํ เนินงานหมูบ่ า้ นท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีในหลายชุมชน เช่น ชุมชน
บ้านบุทางรถ ในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกิจกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนนําวัตถุดิบทรัพยากรในพืน้
ที่มาทํานวัตกรรมทางด้านอาหาร เช่น ขนมเข่งหน่อไม้ ข้าวหลามหน่อไม้ ฯลฯ และมีงานเทศกาลประจําปี คือ เทศกาล
“เดินป่ าชมพรรณไม้ ย้อนตํานานเสือร้าย กินหน่อไม้เขาราวเทียน” อีกด้วย (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหันคา, ม.ป.ป.)
ด้ว ยเล็งเห็ นว่า องค์ความรู ภ้ ูมิปั ญญาท้องถิ่ นด้านอาหารและการเกษตรของอําเภอหัน คาสัม พัน ธ์กับนิเวศ
วัฒนธรรมของพืน้ ที่ น่าจะได้มีการสํารวจ รวบรวมและบันทึกไว้ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้คนในชุมชนสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้มากที่สดุ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่มงุ่ ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม”
ด้วยเหตุนคี ้ ณะนักวิจยั จึงได้วิจยั สํารับหันคา: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลลัพธ์
สําคัญคือได้ “สํารับหันคา” ที่สร้างสรรค์ใหม่ ซึง่ ถือเป็ นการพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์
และสัง คมจากความคิด ใหม่ ที่ส ามารถก่อ ให้เ กิ ด อาชี พ และรายได้ใ นชุม ชน ตลอดจนสามารถใช้ส ่ง เสริม การ
ท่องเที่ยวอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ในอนาคต
ตรวจเอกสาร
1. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1.1 ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หมายถึง การแสวงหาความรูโ้ ดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการอื่นๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความรู ส้ าํ หรับการปรับปรุ งหรือแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดหาและเตรียม
วัตถุดิบ การแปรรูป การบรรจุและเก็บรักษา ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีขนึ ้ หรือคุณภาพเหมือนเดิมแต่ตน้ ทุนตํ่าลง

297

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาจแบ่งได้เป็ น 3 แนวทาง คือ
1.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรู ปที่มีตน้ ทุนรวมตํ่าสุด เหมาะกับการผลิตสินค้าที่ไม่มีความ
แตกต่างในเรื่องรู ปแบบหรือคุณภาพสินค้าเท่าใดนัก เช่น ข้าวสาร แต่จะให้ความสนใจในด้านต้นทุนการผลิตมากกว่า
รูปลักษณ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือคุณภาพของสินค้า
1.2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความแตกต่าง เหมาะกับการผลิตสินค้าที่ตอ้ งการให้สินค้าของตนมีความ
แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน อาจเป็ นเรื่องของความเหนือกว่าในด้านคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ เช่น บรรจุภัณฑ์
สะดวกต่อการใช้งาน โดยลูกค้าคาดหวังที่จะได้รบั อรรถประโยชน์จากการใช้สนิ ค้านัน้
1.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็ นผลิตภัณฑ์เฉพาะ เหมาะสําหรับผูป้ ระกอบการที่มีความชํานาญในการ
ผลิตสินค้าประเภทหนึ่งๆ และสามารถทําการผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะอย่าง อาจเป็ นการผลิตตามออเดอร์ หรือ
คําสั่งซือ้ ของลูกค้าซึง่ ต้องการสินค้าที่ไม่ได้มขี ายทั่วไปในท้องตลาด หรือทําการผลิตสินค้าสําหรับลูกค้ากลุม่ เป้าหมายพิเศษ
เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแคลอรีต่าํ สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมนํา้ หนัก เป็ นต้น (ปาริฉตั ร, 2559)
2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญา หมายถึง ผลึกขององค์ความรูท้ ี่มีเอกลักษณ์ซงึ่ มนุษย์ในสังคมหนึง่ ๆ คิดค้นขึน้ จากการบูรณาการ
ระหว่า งความคิ ด และความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมนุษ ย์กับ สรรพสิ่ง รอบตัว ภูมิ ปั ญ ญาจึ ง เป็ น สิ่ง ที่ ม นุษ ย์ไ ด้ม าโดยผ่ า น
กระบวนการสั่งสม สืบทอด ปรับปรุงและประยุกต์ตอ่ เนื่อง เป็ นระบบคุณค่าดัง้ เดิมที่สะท้อนออกมาให้เห็นในชีวิตประจําวัน
ของบุคคลด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ภูมิปัญญามีความหลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง และแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม (พัชรินทร์,
2547; วชิรวัชร, 2558)
แนวคิดเรือ่ งภูมิปัญญาท้องถิ่นนีเ้ กิดขึน้ จากข้อจํากัดของการพัฒนาในอดีตที่ไม่ให้ความสําคัญกับองค์ความรู ้
และเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องถิ่น และการละเลยระบบวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฐานราก ภูมปิ ั ญญาจึงมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับวัฒนธรรมคือ เป็ นสิ่งที่ไม่คงที่ (Dynamics) มีความหลากหลาย (Differentiation) และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบด้วยสาระสําคัญสองประการคือ ส่วนที่เป็ นรูปธรรม ได้แก่ผลผลิตทางภูมิปัญญา เช่น ผ้าทอ งานจักสาน และส่วน
ที่เป็ นนามธรรม ได้แก่ ระบบคิด ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม ฉะนัน้ ภูมิปัญญาจึงอาจกล่าวได้ว่า เป็ นการผสมผสาน
อย่างมีบรู ณาการระหว่างระบบคิดและศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคม (พัชรินทร์, 2547; วชิรวัชร, 2558)
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ชิษณุพงศ์ (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่อง “การพัฒนารู ปแบบนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็ นสินค้า
ทางการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์” งานวิจยั นีศ้ กึ ษาสภาพการณ์อาหารท้องถิ่นและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ อาหารท้องถิ่นในการเป็ นสินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนารูปแบบอาหารท้องถิ่นใน
เขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยพบว่า
ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านเครื่องปรุ งและวัตถุดิบที่แสดงออกถึงอาชีพของคนในพืน้ ที่ ด้านอาหารท้องถิ่นมีคณ
ุ ค่า
แก่การสืบทอดด้วยการสร้างเป็ นสินค้าทางการท่องเที่ยว ด้านขัน้ ตอนการประกอบอาหารเป็ นปั จจัยดึงดูดใจในการ
รับประทานของนักท่องเที่ยว และด้านรสชาติของอาหารท้องถิ่นทําให้เกิดการกระตุน้ ความต้องการเดินทางท่องเที่ยว อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ
ญาณภา และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “อาหารท้องถิ่ นกับกลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:
กรณีศึกษากลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวครั่ง จังหวัดชัยนาท” งานวิจยั นีศ้ ึกษาภูมิปัญญาอาหารตํารับลาวครั่งและเพื่อสร้างกลไกใน
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์จากอาหารท้องถิ่นลาวครั่ง กรณี ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง จังหวัดชัยนาท
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวครั่งในจังหวัดชัยนาทมีภมู ิปัญญาอาหารตํารับลาวครั่งมากมาย เช่น ปลาดุกต้มปลาร้า
แจ่วไก่ แกงเห็ดระโงก และขนมแดกข้าวโพด การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้นาํ เสนอขัน้ ตอนการนําอัตลักษณ์อาหารลาวครั่งเข้าสู่
กระบวนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสูก่ ารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการอนุรกั ษ์ การฟื ้ นฟู การประยุกต์ การสร้างใหม่
เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ๆ สําหรับนักท่องเที่ยว ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ ที่ การวิจัยครัง้ นีย้ งั ได้นาํ เสนอตัวอย่าง
กิจกรรมการทําอาหารชุมชนลาวครั่งตามหลักแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย
วิธีดาํ เนินการวิจัย
คณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตและวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี ้
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ในการศึกษาวิจยั เฉพาะอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึง่ ประกอบไปด้วย 8 ตําบล ได้แก่ ตําบลหันคา
ตําบลห้วยงู ตําบลเด่นใหญ่ ตําบลบ้านเชี่ยน ตําบลหนองแซง ตําบลไพรนกยูง ตําบลวังไก่เถื่อน และตําบลสามง่ามท่าโบสถ์
2. ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีป้ ระกอบด้วยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนและผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ในพืน้ ที่อาํ เภอหันคา จังหวัดชัยนาท
3. ขอบเขตด้านเนือ้ หา คณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเนือ้ หาในการวิจยั ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรูใ้ นการแปรรู ป
อาหาร โดยพิจารณาการเป็ นที่ยอมรับของชุมชนและความแพร่หลายจากการใช้ประโยชน์ในชุมชน
วิธีดาํ เนินการวิจยั ในครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขัน้ สํารวจและรวบรวมข้อมูล จากการค้นคว้าเอกสาร งานวิจยั เป็ นขัน้ ตอนของการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เริ่มต้นด้วยการสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการค้นคว้าเอกสาร งานวิจยั หลังจากนัน้ จึงลงพืน้ ที่
เก็บข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participant
Observation) ซึง่ เป็ นการสังเกตการณ์และร่วมปฏิบตั ิการประกอบอาหารท้องถิ่นกับคนในชุมชน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key
Informants) คือ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจํานวน 6 กลุม่ และผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจํานวน 2 คน
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาหารท้องถิ่ น โดยนําข้อมูลเกี่ ยวกับอาหารท้องถิ่ นที่ได้มาวิเคราะห์
คัดเลือก และศึกษาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้เมนูตน้ แบบของสํารับหันคา
ระยะที่ 3 ออกแบบสํารับหันคา พร้อมทัง้ ถ่ายทอดความรู ค้ ืนให้แก่ชุมชน โดยคณะผูว้ ิจัยดําเนินการด้ว ยการ
ทดลองปรับเปลีย่ นวัตถุดบิ และวิธีการทําอาหารบางขัน้ ตอนเพื่อเป็ นต้นแบบให้ชมุ ชนสามารถนําไปปรับใช้ได้ตอ่ ไป
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการศึกษาวิจยั สามารถจาํ แนกตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี ้
1. สํารวจ รวบรวมและคัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ที่โดดเด่นและมีศกั ยภาพเหมาะสม
ต่อการพัฒนาสํารับอาหารท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จากการสํารวจภูมิปัญญาและ
อาหารท้องถิ่นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม พบว่าในอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีกลุม่
วิสาหกิจชุมชนและผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชมุ ชนหลายกลุม่ ซึง่ มีอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายดังนี ้
1.1 ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี จากกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านเชี่ยน ตําบลบ้านเชี่ยน
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ผลิตภัณฑ์นีม้ ีเอกลักษณ์ตรงที่นาํ ดินจากภูเขาสารพัดดีมาพอกไข่เป็ ดเพื่อทําเป็ นไข่เค็ม ไข่เป็ ดที่ใช้เป็ นไข่เป็ ดสดที่เก็บ
มาไม่เกิน 2 วัน ส่วนดินนัน้ ใช้ดินจากภูเขาสารพัดดีนาํ มาร่อนแล้วผสมกับเกลือไอโอดีน กลุม่ แม่บา้ นเลือกใช้เกลือไอโอดีน
เพราะเกลือไอโอดีนจะให้รสเค็มมากกว่าเกลือสินเธาว์ นอกจากนัน้ ยังได้แร่ธาตุไอโอดีนจากเกลือด้วย การพอกไข่ดว้ ยดิน
ภูเขาสารพัดดี แสดงดัง Figure 1 (A) ข้อดีของการใช้ดินภูเขาสารพัดดีคือ ดินบนภูเขาสารพัดดีมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ และไม่
มีสารพิษตกค้าง ทําให้ไข่เค็มที่ได้มีกลิ่นหอมและรสชาติมนั เค็ม ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี แสดงดัง Figure
1 (B) (ประเสริฐ บัวชื่น, การสือ่ สารส่วนบุคคล [การสัมภาษณ์], 7 ตุลาคม 2563)
(A)

(B)

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 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วดาวอินคา จากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ตําบลหันคา
ถั่วดาวอินคา (Figure 2 A) เป็ นพืชที่มีการนํามาใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น ลดไขมันในเลือด ลดการอักเสบของ
หลอดเลือด ช่วยควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือด ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็ นต้น (ดิสไทย, 2560) ซึง่ ทางกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพได้นาํ ถั่วดาวอินคามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ นํา้ มันสกัด นํา้ ยาบ้วนปาก (Figure
2 (B)) ถั่วดาวอินคาทอดกรอบ (รัตนา พัฒนานุพงษ์, การสือ่ สารส่วนบุคคล [การสัมภาษณ์], 7 ตุลาคม 2563)
1.3 ผักสลัดอินทรียแ์ ละข้าวอินทรีย ์ จากกลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ ตําบลเด่นใหญ่
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ ได้แก่ ผักสลัด เรดโอ๊ค-กรีนโอ๊ค ซึ่งเป็ นผักสลัดอินทรีย ์ ปลอดการใช้
สารเคมี แสดงดัง Figure 3A วิธีในการเพาะปลูกผักสลัดอินทรียจ์ ะใช้วิธี “ยกแคร่” คือการยกพืน้ ที่ใช้สาํ หรับเพาะปลูกให้
สูงจากพืน้ เพื่อป้องกันศัตรูพืช วัชพืช และปั ญหานํา้ ขัง แสดงดัง Figure 3B นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ยังมีขา้ วอินทรีย ์
หลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท ซึ่งเป็ นข้าวพันธุ์พืน้ เมืองของจังหวัดชัยนาท ที่ปัจจุบนั ได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท (กรมทรัพย์สินทางปั ญญา, 2564) (อุดม ดอกแดง, การสือ่ สารส่วน
บุคคล [การสัมภาษณ์], 7 ตุลาคม 2563)
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(A)

(B)

Figure 2 (A) Parts of Sacha inchi, (B) Mouthwash, a Processed products from Sacha Inchi
(A)

(B)

Figure 3 (A) The plant of Red and Green oak, (B) Red and Green oak cultivating with (Yok-Khaer) traditional method
1.4 ขนมจีนแป้งหมักและกระยาสารท จากกลุม่ สัมมาชีพชุมชนบ้านสระแก้ว ตําบลเด่นใหญ่
ขนมจีนแป้งหมักเป็ นอาหารที่ทุกครัวเรือนสามารถทําได้ ข้อดีของขนมจีนแป้งหมักคือ เส้นจะเหนียวหนึบกว่า
ขนมจีนเส้นสด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ไม่บดู เสียเร็ว ทําให้สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวัน แสดงดัง Figure 4A ส่วนกระยา
สารทนัน้ มีจุดเด่นคือ ไม่เหนียวและแข็งจนเกิ นไป เนื่องจากในขัน้ ตอนของการเคี่ยวนํา้ ตาลมะพร้าวนัน้ จะเคี่ยวนํา้ ตาล
มะพร้าว ด้วยไฟอ่อนจากเตาถ่าน โดยใช้เวลาในการเคี่ยวถึง 2 ชั่วโมง นอกจากนัน้ ในขัน้ ตอนการผัดเครือ่ งกระยาสารทกับ
นํา้ ตาลมะพร้าวก็ใช้เวลาในการผัดน้อย ทําให้กระยาสารทไม่เหนียวและแข็งมากจนเกินไป แสดงดัง Figure 4B (เรณู มโน
ธรรม, การสือ่ สารส่วนบุคคล [การสัมภาษณ์], 8 ตุลาคม 2563)
(B)

(A)

Figure 4 (A) Fermented Rice Vermicelli (Kanom-jeen), (B) Krayasart prepared based on traditional method used
in Amphoe Hankha, Changwat Chai Nat
1.5 เห็ดนางฟ้าภูฏาน จากกลุม่ อาชีพผสมผสานบ้านเด่นใหญ่ ตําบลเด่นใหญ่
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน แสดงดัง Figure 5 โดยใช้ฟางข้าวหรือขีเ้ ลือ่ ยมาทําเป็ นวัสดุเพาะ ถ้าหากใช้ฟางข้าว เพื่อให้
ได้เห็ดปริมาณมากทีส่ ดุ จะต้องใช้ฟางข้าวที่ปลอดสารเคมี ข้อดีของการใช้ฟางข้าวปลอดสารเพาะเห็ดคือ ราคาถูก และเมื่อ
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ก้อนเห็ดเกิดการปนเปื ้อนเชือ้ ราที่ไม่พงึ ประสงค์ เชือ้ ราเหล่านีจ้ ะไม่ลามไปก้อนเห็ดก้อนอื่น ส่วนถ้าใช้ขเี ้ ลือ่ ยเป็ นวัสดุเพาะ
ขีเ้ ลือ่ ยที่เหมาะแก่การเพาะเห็ดคือขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารา ข้อดีคือมีระยะเวลาในการใช้เพาะเห็ดนานกว่าการเพาะเห็ดด้วยฟาง
ข้าว แต่ขอ้ เสียคือ ต้นทุนของขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราจะสูงกว่าเนื่องจากต้องขนส่งมาจากภาคใต้ และเมื่อก้อนเห็ดเกิดการ
ปนเปื ้อนเชือ้ ราที่ไม่พึงประสงค์ เชือ้ ราเหล่านีจ้ ะลามไปที่กอ้ นเห็ดก้อนอื่น ทําให้ตอ้ งรือ้ ทิง้ ทัง้ โรงเรือน (สัมพันธ์ บุญเงิน, การ
สือ่ สารส่วนบุคคล [การสัมภาษณ์], 9 ตุลาคม 2563)

Figure 5 Bhutan Mushrooms (Oyster Mushrooms) prepared based on traditional methods used in Ban Den Yai
1.6 หน่อไม้และหน่อไม้ดอง จากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะเขือ ตําบลเด่นใหญ่
ป่ าชุมชนเขาราวเทียน Figure 6A เป็ นป่ าที่ได้รบั การฟื ้ นฟูจากคนในชุมชน และในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายนเป็ นช่วงที่ชาวบ้านขึน้ ไปเก็บหน่อไม้บนป่ า โดยชาวบ้านจะเก็บหน่อไม้ดว้ ยวิธีการหักแทนการใช้เสียม เพราะการ
ใช้เสียมจะเป็ นการขุดเอาตาของหน่อไม้ออกไปด้วย ทําให้หน่อไม้ในฤดูถดั ไปมีปริมาณลดลง แต่ถา้ ชาวบ้านเก็บหน่อไม้
ด้วยวิธีการหัก ตาไผ่ก็จะยังอยู่และสามารถเจริญเติบโตเป็ นหน่อไม้ขนึ ้ มาได้อีก นอกจากจะใช้วิธีการหักหน่อแทนการใช้
เสียมแล้ว ชุมชนยังมีการกําหนดให้ชาวบ้านสามารถเก็บหน่อไม้ได้คนละ 1 กระสอบเท่านัน้ เพื่อที่จะได้มีหน่อไม้เพียงพอ
สําหรับทุกคน (รัตนพล และจริยา, 2562) ในแต่ละปี หน่อไม้ที่ชาวบ้านเก็บมาจากป่ าชุมชนเขาราวเทียนจะมีจาํ นวนมาก
จึงได้มีการนําหน่อไม้ที่เหลือจากปรุงอาหารรับประทานในครัวเรือน มาถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาด้วยการดอง
หน่อไม้ในปี๊ บ อัดหน่อไม้ใส่ถงุ หรืออัดหน่อไม้ใส่ขวดเพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษามากขึน้ แสดงดัง Figure 6B เป็ นวิธีการ
ถนอมอาหารที่มีมานานแล้วในชุมชน และเนื่องจากรสชาติของหน่อไม้จากป่ าชุมชนเขาราวเทียนเป็ นที่รูจ้ ักของชุมชน
ข้างเคียงในเรือ่ งของรสชาติที่มีความกรอบ หวาน และมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ชาวบ้านจึงได้รวมกลุม่ เป็ นวิสาหกิจชุมชน
เพื่อแปรรู ปหน่อไม้และจัดจําหน่ายให้แก่นกั ท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียง (นวม เชียงสิน, การสื่อสารส่วนบุคคล [การ
สัมภาษณ์], 9 ตุลาคม 2563)
(A)

Figure 6 (A) Khao Rao Thian community forest, (B) Pickled Bamboo Shoots in bottle
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2. พัฒนาสํารับอาหารท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
คณะผูว้ ิจยั ดําเนินการคัดเลือกอาหารท้องถิ่นที่ได้จากการรวบรวม โดยคัดเลือกวัตถุดบิ ท้องถิ่นที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ของอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แล้วนํามาพัฒนาเป็ นสํารับหันคาต้นแบบที่มีจดุ เด่นและมีคณ
ุ ภาพ โดยวัตถุดิบท้องถิ่นที่
คณะผูว้ ิจยั คัดเลือกเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปคือ หน่อไม้ดองจากป่ าชุมชนเขาราวเทียน ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี
และเห็ดนางฟ้าภูฏาน ซึง่ ได้เมนูอาหารต้นแบบเมนู “สํารับหันคา” ดังนี ้
2.1 แกงกะหรีห่ น่อไม้เขาราวเทียน มีแนวคิดในการพัฒนาดังนี ้
หน่อ ไม้จ ากป่ าชุม ชนเขาราวเที ย นมี ร สชาติ ที่ เ ป็ น เอกลัก ษณ์คื อ กรอบและหวานกว่า หน่อ ไม้จ ากพื น้ ที่ อื่ น
นอกจากนัน้ หน่อไม้ดองยังเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่ขนึ ้ ชื่อของชุมชนอีกด้วย โดยผูว้ ิจยั เลือกใช้หน่อไม้ดองแทนหน่อไม้สด
เนื่องจากป่ าชุมชนเขาราวเทียนจะเปิ ดป่ าเพื่อให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บหน่อไม้ได้แค่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
เท่านัน้ ไม่สามารถหาหน่อไม้สดจากป่ าชุมชนเขาราวเทียนมาปรุ งอาหารได้ตลอดทัง้ ปี ซึ่งการเปลี่ยนวัตถุดิบของอาหารก็
จะทําให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไป ไม่คงที่ คณะผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะใช้หน่อไม้ดองเป็ นวัตถุดิบในการพัฒนาสํารับอาหาร
เพื่อที่รสชาติของอาหารจะได้คงที่ และเลือกนําหน่อไม้ดองมาปรุงกับแกงกะหรี่ เนื่องจากแกงกะหรีม่ ีเครือ่ งเทศหลากหลาย
ชนิดที่สามารถชูรสชาติของหน่อไม้ดองได้ โดยแกงกะหรี่ที่นาํ มาพัฒนากับหน่อไม้ดองนัน้ เป็ นแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปนุ่ เพราะ
แกงกะหรีส่ ไตล์ญี่ปนมี
ุ่ รสชาติที่นมุ่ นวล ทานง่าย และไม่ฉนุ จนเกินไป โดยชุมชนสามารถนําเสนอแกงกะหรี่หน่อไม้เขาราว
เทียนรับประทานคูก่ บั ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท ซึ่งเป็ นข้าวพันธุพ์ ืน้ เมืองของจังหวัดชัยนาทซึง่ เป็ นข้าวอินทรียท์ ี่มีกลิ่นหอม
แก่นกั ท่องเที่ยวได้ แสดงดัง Figure 7

Figure 7 Pickled Bamboo curry with rice
2.2 บัวลอยไข่เค็มสายรุง้ มีแนวคิดในการพัฒนาดังนี ้
คณะผูว้ ิจยั นําไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดีมาเป็ นวัตถุดิบในการทําบัวลอยไข่เค็มสายรุง้ เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติคือ เค็ม มัน หอม และเป็ นที่รูจ้ กั ของคนทั่วไป แสดงดัง Figure 8
บัวลอยไข่เค็มสายรุ ง้ เป็ นการพัฒนาสํารับอาหารโดยใช้ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดีในส่วนของไข่แดงมาผสม
กับแป้งบัวลอย โดยเม็ดบัวลอยที่ผสมไข่แดงเค็มจะมีกลิ่นหอมและมีรสชาติเค็มเล็กน้อย และได้เนือ้ สัมผัสจากไข่เค็ม
นอกจากนัน้ ยังมีการนําพืชผักชนิดต่างๆ ได้แก่ มันม่วง ฟั กทอง ใบเตย กระเจีย๊ บ ดอกอัญชัน และเผือก ที่ให้สีที่ตา่ งกันมา
ผสมกับแป้งบัวลอย นอกจากนัน้ ยังสามารถเติมส้มโอขาวแตงกวาซึ่งเป็ นส้มโอพันธุพ์ ืน้ เมืองของจังหวัดชัยนาท และให้
รสชาติหวานอมเปรีย้ ว ทําให้บวั ลอยดูนา่ รับประทานและมีรสชาติที่หลากหลายมากยิ่งขึน้
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ชุมชนสามารถนําการทําบัวลอยไข่เค็มสายรุง้ มาเป็ นกิจกรรมปั้ นบัวลอยให้นกั ท่องเทีย่ วได้ลองทําเอง ทานเองได้
ด้วย จึงเป็ นอีกเมนูหนึง่ ที่นาํ ไปประยุกต์ใช้กบั การท่องเที่ยวในชุมชนของอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทได้

Figure 8 Rainbow Thai Glutinous Rice Balls (Bua Loi) with Salted Egg
2.3 ซีอิว๊ จากส่วนเหลือทิง้ ของเห็ดนางฟ้าภูฏาน มีแนวคิดในการพัฒนาดังนี ้
จากการสํารวจข้อมูลอาหารท้องถิ่น พบว่าในอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีกลุม่ เกษตรกรที่เพาะปลูกเห็ดนางฟ้า
ภูฏาน และหลังจากที่เก็บดอกเห็ดขายก็จะมีเห็ดบางส่วนที่จะต้องตัดทิง้ ไป จึงทําให้เกิดการประยุกต์นาํ เห็ดส่วนที่เหลือทิง้
นัน้ มาหมักเพื่อทําเป็ นซีอวิ๊ เห็ด ซึง่ เป็ นเครือ่ งปรุงรสที่ชาวบ้านสามารถทําได้เอง เนื่องจากวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน คือฟาง
ข้าวที่ปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงรสซีอวิ๊ เห็ดที่ได้จึงปลอดสารเคมี และด้วยกรรมวิธีที่สามารถทําได้ในครัวเรือน ซีอิ๊
วจากส่วนเหลือทิง้ ของเห็ดนางฟ้าภูฏานนีจ้ ึงปลอดสารกันเสียด้วย แสดงดัง Figure 9

Figure 9 The process of Bhutan Mushrooms Byproduct soy sauce, from wisdom cultivation based on traditional
methods used in Ban Den Yai
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
1. จากการสํารวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้ภมู ิปัญญาที่โดดเด่นเพื่อที่จะนํามา
คัดสรรต่อ 6 ภูมิปัญญา ดังนี:้ (1) ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี; (2) ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากถั่วดาวอินคา; (3) ผักสลัดอินทรีย ์
และข้าวอินทรีย;์ (4) ขนมจีนแป้งหมักและกระยาสารท; (5) เห็ดนางฟ้าภูฏาน; และ (6) หน่อไม้ และหน่อไม้ดอง
2. คัดสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้วตั ถุดิบเพื่อนําไปพัฒนาสํารับหันคา คือ หน่อไม้ดอง
ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี และเห็ดนางฟ้าภูฏาน
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3. จากการพัฒนาอาหารท้องถิ่น ได้เมนูตน้ แบบสําหรับสํารับหันคาทัง้ หมด 2 เมนู คือ แกงกะหรีห่ น่อไม้เขาราวเทียน
จากภูมิปัญญาหน่อไม้ป่าชุมชนเขาราวเทียน บัวลอยไข่เค็มสายรุ ง้ จากภูมิปัญญาไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี และ
เครือ่ งปรุงรส คือ ซีอวิ๊ จากส่วนเหลือทิง้ ของเห็ดนางฟ้าภูฏานจากภูมิปัญญาการเพาะเห็นนางฟ้าภูฏานบ้านเด่นใหญ่
เนื่องจากเมนูอาหารทัง้ 2 รายการและเครือ่ งปรุ งรส 1 รายการนัน้ เป็ นต้นแบบ ในขัน้ ตอนต่อไปควรทําการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส เพื่อที่จะได้ปรับปรุ งกระบวนการปรุ งอาหาร และรสชาติของอาหารให้เป็ นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่
ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน และผูท้ ี่นาํ ไปใช้ประโยชน์คือคนในชุมชนอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
นําไปปรับใช้เป็ นเมนูทอ้ งถิ่นสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่อาํ เภอหันคา จังหวัดชัยนาทต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้นวัตกรรมอาหาร “สํารับหันคา” ที่เกิดจากการบูรณาการความรูท้ างมนุษยศาสตร์กบั อุตสาหกรรมเกษตร
2. ได้องค์ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
3. เป็ นแนวทางการพัฒนาและต่อยอดอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิตติกรรมประกาศ
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อิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ ค วามคุ้ ม ค่ า และการรั บ รู้ วั ฒ นธรรมไทยต่ อ การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วซํ้า ใน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เชิงปริมาณนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู ค้ วามคุม้ ค่าและการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมไทยส่งผล
ต่อการกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังสถานการณ์โควิด–19 การวิจยั นีไ้ ด้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนสถานการณ์โควิด–19
ผ่านช่องทางเว็บไซต์แบบสอบถามจํานวน 414 ตัวอย่างสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโดยประมวลผลผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู ค้ วาม
คุม้ ค่าและการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมของไทยต่อความตัง้ ใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผลการวิจัย
พบว่า การรับรูค้ วามคุม้ ค่าและการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
หลังสถานการณ์โควิด–19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การรับรูค้ วามคุม้ ค่า, การรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยง, ความตัง้ ใจ, นักท่องเที่ยวชาวจีน, สถานการณ์โควิด–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
ในอดีตที่ผ่านมา รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็ น
ฟั นเฟื องหลักที่สาํ คัญในการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ และรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนัน้ เป็ นส่วน
สําคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื ้ นตัวได้เร็วที่สดุ เมื่อเทียบกับรายได้จากภาคอุตสาหกรรมอื่น เมื่อเกิดวิกฤติหลายๆ
ครัง้ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 ที่เริ่มต้นตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2019 ได้สง่ ผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจาํ นวนลดลง โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่สร้างรายได้หลักให้กบั การท่องเที่ยวของประเทศไทย จากการสํารวจตัวเลขนักท่องเที่ยวชาว
จีนในปี 2019-2020 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีจาํ นวนลดลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวประเทศอื่น กล่าวคือตลอด
ทั้งปี 2019 มี จ ํานวนนักท่ องเที่ ยวชาวจี นที่ เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่ 10,997,169 คน แต่ ในปี 2020 จํานวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงเวลาเดียวกันกลับลดลงเหลือเพียง 1,249,910 คน หรือลดลงกว่า 88.63% (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2563) ซึ่งเป็ นผลมาจากการปิ ดประเทศ และการสั่งปิ ดกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จนทําให้ธุรกิจ
หลายภาคส่วนต้องปิ ดตัวลง จึงส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมหดตัวลงกว่า 12.2%
(กําพล, พนันดร และพิมพ์ชนก, 2563) และตามการรายงานของ United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) ยังได้มีการประเมินไว้ว่า การท่องเที่ยวที่หดตัวจาก COVID–19 ทําให้ GDP โลกในปี 2020 ลดลงราว 2.8–4.2%
โดยประเทศไทยถือเป็ นประเทศลําดับต้นๆ ในโลกที่เศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบจากการท่องเที่ยวมากที่สดุ ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ที่อตุ สาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั อาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง การก่อสร้าง ฯลฯ ได้รบั ผลกระทบอย่าง
รุนแรง (สิทธิพล วิบลู ย์ธนากุล, 2563)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรคระบาดดังกล่าวจะส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
ประเทศไทยก็ยงั คงต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอยู่เช่นเดิม ด้วยเหตุนี ้ การเตรียมพร้อมในส่วนของการให้บริการเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังการสิน้ สุดของโรคระบาดจึงเป็ นประเด็นที่สาํ คัญ
อย่างมาก เพราะฉะนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเล็งเห็นความสําคัญ และช่วยอํานวยความสะดวก
ให้กบั นักท่องเที่ยวกลุม่ ดังกล่าวให้มากขึน้ ควบคูไ่ ปกับการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดี ตัวอย่างเช่น ควรให้ความสําคัญ
กับการสร้างสภาพแวดล้อมในการท่องเที่ยวทีป่ ลอดภัย สะดวกสบายและสะอาดสําหรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงสิง่ อํานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ ยวในบางเมื อง และปรับปรุ งความสามารถในการต้อนรับรวมถึ งคุณภาพในการให้บริการ ใน
ขณะเดียวกัน หากในระยะสัน้ เราต้องการรักษานักท่องเที่ยวชาวจีนไว้ เราจําเป็ นต้องทําการวิจยั เชิงลึกเกี่ยวกับด้านการตลาด
ของประเทศจีน รวมถึงความต้องการด้านการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความ
ตัง้ ใจโดยรวมที่มีตอ่ การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีน ซึง่ อาจสามารถศึกษาได้จากหลายปั จจัย เช่น
ปั จจัยด้านความคุม้ ค่าในการมาท่องเที่ยว ปั จจัยด้านวัฒนธรรมไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงนักท่องเที่ยว
ชาวจีนอาจคาดหวังว่าจะได้รบั ประสบการณ์การเดินทางที่ดีในด้านต่างๆ อาทิ รสชาติอาหารที่ดี ที่พกั และวิธีการเดินทางที่
สะดวกสบาย สถานที่เลือกซือ้ สินค้าที่หลากหลาย สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเสน่ห ์ มีเอกลักษณ์ มีความน่าสนใจ
หรือแม้กระทั่งความต้องการที่ จะได้ร ับการดูแลรักษาสุขภาพในขณะเดิ นทางท่ องเที่ ยว สิ่งเหล่านี ล้ ว้ นเป็ นสิ่งที่ ท าํ ให้
นักท่องเที่ยวรูส้ กึ มีความคุม้ ค่าในระหว่างการเดินทาง (วารีพร ชูศรี และ วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, 2563) นอกจากนี ้ วัฒนธรรม
ของประเทศไทยยังเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาํ นวนมาก และการท่องเที่ยวก็นบั เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้
นําเอาวัฒนธรรมมาเป็ นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว, 2556) ตัวอย่างเช่น
มรดกทางประวัติศาสตร์ เทศกาลที่สาํ คัญของไทย และอื่นๆ แต่ยงั ไม่มีการศึกษาอย่างแน่ชัดว่า การรับรู ค้ วามคุม้ ค่าและ
วัฒนธรรมไทยจะส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซํา้ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากน้อยอย่างไร
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จากปั จจัยดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาปั จจัยด้านความคุม้ ค่าของการท่องเที่ยว
และปั จจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการรับรูค้ วามคุม้ ค่าและการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยต่อ
การกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ ยวชาวจี นหลังสถานการณ์โควิด–19 โดยการทําการสํารวจกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวจีนผ่านการตอบแบบสอบถาม ทัง้ นี ้ เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนการจัดทํากลยุทธ์ดงึ ดูดนักท่องเที่ยว
ชาวจีนให้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึน้ ซึง่ จะเป็ นผลดีตอ่ ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคต
การตรวจเอกสาร
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมสําคัญที่นาํ รายได้เข้าสูป่ ระเทศไทยและยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม อย่างไรก็ดี
สถานการณ์ ตลาดการท่องเที่ยวในปั จจุบนั ได้มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง (มณีรตั น์ สุขเกษมและนุชเนตร กาฬสมุทร์, 2560) ทํา
ให้ประเทศไทยต้องขยายขนาดตลาดที่มีอยู่โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเดินทางในประเทศไทย ด้วยเหตุนีน้ กั ท่องเที่ยว
ชาวจีนจึงมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็ นกลุ่มที่สร้างรายได้
หลักให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย (วุฒิ สุขเจริญ, 2558) นอกจากนีย้ งั ทําให้รฐั บาลไทยและผูป้ ระกอบวิชาชี พการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับศักยภาพการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งจึงต้องคํานึงถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกระบวนการเดินทางด้วย
สําหรับส่วนการรับรู ค้ วามคุม้ ค่า ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางในวันหยุดที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนรู ส้ กึ
คุม้ ค่าแก่การมาเยือนเสมอมา เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศไทยไม่สงู แต่ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
อุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบริการที่ครบครัน ด้วยเหตุผลเหล่านี ้ ประเทศไทยจึงเป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวในระดับหนึ่ง (สุมาลี นันทศิรพิ ล, 2560) ด้วยเหตุนี ้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
ต้องเข้าใจความคาดหวังของนักท่องเที่ยวจากการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการประเมินผลให้
นักท่องเที่ยวติดตามคุณภาพ และราคาของสินค้า และบริการหลังการซือ้ เป็ นต้น (มาโนชญ์ ปานพรม, 2556) ไม่วา่ ด้านราคา
ด้านคุณภาพการบริการ หรือด้านสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยว ซึง่ จะเป็ นปั จจัยที่นกั ท่องเที่ยวคํานึงถึงเพิ่มมากขึน้ ในอนาคต
ในด้านการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมไทย สุรพล สุวรรณ (2558) ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมไทยหมายถึง วิถีชีวิตของคนไทยใน
สังคมไทย ซึ่งเป็ นแบบแผนของการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงามและการแสดงออกถึงความรู ส้ ึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
สมาชิ กในสังคมไทยสามารถเรียนรู ้ เข้าใจ ซาบซึง้ ยอมรับ และใช้ปฏิ บัติ ร่วมกันในสังคมไทย ตัวอย่างเช่ น ภาษาและ
วัฒนธรรม มารยาท การแต่งกาย ประเพณีและพิธีทางศาสนา ศิลปกรรม และการแสดงและการละเล่นนอกจากนี ้ ในงานวิจยั
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเลหล้า ตรีเอกานุกูล (2557) ที่กล่าวถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิ ดโอกาสให้
นักท่องเที่ ยวได้ส ัมผัสและเรียนรู เ้ กี่ ยวกับภูมิ หลังวัฒนธรรมท้องถิ่ นและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เช่ น การชมสถาน
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวัง วัด ประเพณี รวมถึงวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย
ในส่วนของความตัง้ ใจในการเดินทาง ความตัง้ ใจในการเดินทางที่เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่จาํ เพาะแต่
เงื่อนไขด้านการท่องเที่ยว เช่น เนือ้ หาของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน รู ปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน รวมถึงการ
ขนส่ง โรงแรม และบริการต่างๆ ที่สามารถทําให้ผคู้ นเกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน ตลอดจนความคิดในการตัดสินใจเลือกเดินทาง
ที่แตกต่างกัน (ธาดา ราชกิจ, 2562) ในส่วนของประเด็นการกลับมาเที่ยวซํา้ จิรายุทธ์ สนดา (2557) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่มีพันธะสัญญาว่าจะกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ซึ่งเกิดจากความชื่นชอบในด้านต่าง ๆ ในการบริการของสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างสมํ่าเสมอในระยะยาวเรียกว่าความภักดีซงึ่ ความตัง้ ใจในการกลับมาเที่ยวซํา้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะหมายรวมถึง
พฤติกรรมการซือ้ หรือการกลับมาใช้บริการอันเกิดจากความสนุกสนาน และในทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของนักท่องเที่ยวของ
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Sarah Olson (2015) ที่กล่าวถึงนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป มีบทบาทอย่างสําคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ดังนัน้ การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุน้ การกลับมาท่องเที่ยวซํา้ และเติมเต็มในส่วนของ
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วชาวจีนหลังสถานการณ์ COVID–19 โดยเฉพาะการรับรูค้ วามคุม้ ค่าและการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทย 2
ด้านนี ้ จึงอาจส่งผลดีในเชิงบวกต่อการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ระกอบการในการที่พฒ
ั นาและต่อยอดธุรกิจของตนเอง เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอยากกลับมาท่องเที่ยวอีกครัง้ หลังสถานการณ์ COVID–19
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 1 ครัง้
ก่อนสถานการณ์โควิด–19 และจํานวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 414 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูว้ ิจัยได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปร
ต่างๆ โดยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากนัน้ ออกแบบคําถามโดยปรับปรุงและพัฒนาตัวแปรการรับรู ้
ความคุม้ ค่าจากแบบสอบถามของ Wang Zhouyaying (2017) ที่กาํ หนดตัวชีว้ ดั คําถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจด้านราคา
ได้แก่ ที่พักระหว่างการท่องเที่ยว วิธีการเดินทางท่องเที่ยว การซือ้ สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงบริการด้านต่างๆ ที่มี
ให้บริการตามสถานที่ทอ่ งเที่ยว เช่น การนวดแผนไทย เป็ นต้น คําถามตัวแปรการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมของประเทศไทยโดยปรับปรุง
และพัฒนาจากแบบสอบถามของ Hasyim, et al. (2019) ที่กาํ หนดตัวชีว้ ดั คําถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ได้แก่ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เป็ นต้น และตัวแปรความตัง้ ใจ
กลับมาท่องเที่ ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ ยวชาวจี นหลังสถานการณ์ COVID–19 โดยปรับปรุ งและพัฒนาจาก
แบบสอบถามของ Kangli Qu (2017) ที่ ก ําหนดตัวชี ว้ ัดคําถามเกี่ ยวความตัง้ ใจกลับมาท่องเที่ ยวในประเทศไทย ได้แก่
1.ประเทศไทยจะเป็ นตัวเลือกแรกในการเดินทางของท่าน 2.ท่านจะมาเที่ยวประเทศไทยอีกครัง้ 3.ท่านจะมาเที่ยวประเทศไทย
อีกครัง้ ในอนาคตอันใกล้ 4.หากท่านต้องการที่จะเดินทางไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านมีความตัง้ ใจที่จะเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยอีกครัง้ โดยใช้มาตรฐานวัดประมาณค่าและมีคะแนนแต่ละระดับ (Likert scale) ได้แก่ 1 หมายถึง ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง นอกจากนี ้
ผูว้ ิจยั ยังได้แปลคําถามแต่ละข้อเป็ นภาษาจีนและเพิ่มคําอธิบายด้วย เพื่อให้กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าใจเนือ้ หาใน
การตอบแบบสอบถามครัง้ นีไ้ ด้ง่ายขึน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ผู้วิ จัยได้ท ําการส่งลิ งค์แบบสอบถามพร้อมกับข้อมูลชี แ้ จงที่ จัดทําผ่ านเว็ บไซต์
Questionnaire Star ให้กบั ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง อาทิ WeChat,
QQ, Weibo, และอีเมล์ ทัง้ นี ้ เว็บไซต์ดงั กล่าวจะสามารถดูผลการสํารวจ สร้างสรุ ปรายงาน รวมถึงสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ภายหลัง ต่อจากนัน้ ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้ผตู้ อบที่เคยมาเดินทางที่ประเทศไทย และมีจาํ นวน
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รวมทัง้ สิน้ 453 คนได้รว่ มตอบแบบสอบถามในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ผูว้ ิจยั ได้ลบแบบสอบถามที่
ไม่สมบูรณ์จาํ นวน 39 ชุด ซึง่ มีแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์จาํ นวน 414 ชุด คิดเป็ น 91.39%
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS และนําตัวอย่างมาดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ โดยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ในส่วนของการทดสอบสมมุติฐานด้านการรับรู ค้ วามคุม้ ค่าและการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมของไทยดังข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นาํ
สถิ ติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์อิทธิ พลของทัง้ 2 ด้านที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจ
กลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังสถานการณ์ COVID–19 โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติไว้
ที่ระดับ 0.05
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ในการนําเสนอผลอิทธิ พลของการรับรู ค้ วามคุม้ ค่าและการรับรู ว้ ัฒนธรรมไทยต่อการกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังสถานการณ์โควิด–19 ผูว้ ิจยั แบ่งการนําเสนอเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนเกี่ยวกับตัวแปร 3 ตัว ดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักท่องเทีย่ วชาวจีน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากการเก็ บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 414 ตัวอย่าง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มที่เคยเดินทางมา
ประเทศไทยมากกว่า 3 ครัง้ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 177 คน (42.8%) เพศหญิงมีจาํ นวนมากกว่าเพศชาย ที่จาํ นวน 215 คน (51.9%)
อายุของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูท่ ี่ระหว่าง 21–30 ปี รวม 229 คน (55.3%) มีสถานภาพสมรสแล้ว จํานวน 245 คน (59.2%)
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 247 คน (59.7%) มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 184 คน (44.4%)
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลีย่ อยูท่ ี่ 15,001–30,000 บาท จํานวน 152 คน (36.7%)
การรับรู ค้ วามคุม้ ค่าและการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมไทย-ความตัง้ ใจ
จากการเก็บข้อมูลการรับรู ค้ วามคุม้ ค่าและการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมไทย-ความตัง้ ใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน และผูว้ ิจยั
ได้นาํ มาวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงดัง 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.
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาอิทธิพลของการรับรู ค้ วามคุม้ ค่า 2)ศึกษาอิทธิพลของการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทย
ต่อการกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังสถานการณ์ COVID–19 และจากผลการวิจยั ได้พบว่า
การรับรูค้ วามคุม้ ค่าและการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีตอ่ การท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ 3.99 และนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีความตัง้ ใจกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อีกครัง้ หลังสถานการณ์ COVID–19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 จากผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Regression Analysis ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การรับรู ค้ วามคุม้ ค่าโดยรวม (p-Value = 0.00) และการรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมไทยโดยรวม (P-Value
= 0.00) ของนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซํา้ หลังสถานการณ์ COVID–19
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 นั่นหมายความว่า เมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนรับรูว้ า่ การมาเที่ยวประเทศไทยนัน้ คุม้ ทัง้ เวลาและ
เงิ นมากเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวดังกล่าวก็ จะมีแนวโน้มที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากอีกครัง้ เท่านัน้ เช่นเดียวกัน เมื่อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนรับรู ว้ ่าการมาเทียวประเทศไทยจะได้สมั ผัสกับความเป็ นไทยมากเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวดังกล่าวก็จะมี
แนวโน้มที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากอีกครัง้ เท่านัน้
จากผลการวิจยั นี ้ พบว่า การรับรูค้ วามคุม้ ค่ามีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวจี นหลังสถานการณ์ COVID–19 ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการและการรับรู ้
กระบวนการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสุมาลี นันทศิรพิ ล (2560) ที่ได้ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยเป็ น
จุดหมายปลายทางในวันหยุดที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวรู ส้ กึ คุม้ ค่าแก่การมาท่องเที่ยว ซึง่ สนับสนุนแนวคิดของมาโนชญ์ ปานพรหม
(2556) ที่กล่าวว่าการรับรูด้ า้ นความคุม้ ค่าคือการรับรูถ้ ึงประโยชน์ที่ได้รบั จากผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการประเมินผลให้
นักท่องเที่ยวติดตามคุณภาพ ราคาของสินค้า และบริการหลังการซือ้ เป็ นต้น ดังนัน้ การรับรู ค้ วามคุม้ มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจ
การกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ตงั้ ไว้
ในขณะเดียวกัน ผูว้ ิจยั ยังพบว่า การรับรู ว้ ฒ
ั นธรรมของไทยมีอิทธิ พลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ ยวชาวจี นหลังสถานการณ์ COVID–19 ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมของจังหวัดน่านต่อการส่งเสริมการเป็ นเมืองเก่าที่มีชีวิตของเลหล้า ตรีเอกานุกลู (2557) ที่ได้ผลการศึกษาพบว่า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัสและเรียนรู เ้ กี่ยวกับภูมิหลังวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวและเรียนรูอ้ ีก ซึง่ สนับสนุนแนวคิดของสุรพล สุวรรณ (2558) ได้กล่าว
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ว่าเนื อ้ หาเชิ งวัฒนธรรมที่ น่าสนใจและมี คุณค่าทางขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทําให้นักท่องเที่ ยวมี ความประทับใจต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมากขึน้ และเพื่อทําให้เกิดการบอกต่อปากต่อปากระหว่างนักท่องเที่ยว ซึง่ สามารถส่งเสริม
ความตัง้ ใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทัวร์เชิงวัฒนธรรมได้ ดังนัน้ การรับรูว้ ฒ
ั นธรรมของไทยส่งผลต่อความตัง้ ใจที่จะ
กลับมาท่องเที่ยวซํา้ ในประเทศไทย ซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ตงั้ ไว้
โดยสรุ ป ผูว้ ิจยั ขอแนะนําดังนี:้ (1) ให้คงมาตรฐานสินค้าและบริการที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนรู ส้ กึ ว่าสินค้าและ
บริการนัน้ คุม้ ค่าเอาไว้; และ (2) ให้เพิ่มเติมค่าคุณค่า (value added) ให้กบั สินค้าและบริการที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้ เช่น
ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว สามารถพิจารณาให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ เพื่อให้เกิ ดความสมดุลของ
จํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงเวลาต่างๆ เช่น แพ็คเกจการบริการ การแสดงศิลปะไทยขนาดเล็ก ผลไม้เขตร้อนพิเศษ หรือ
บริการปรับปรุงเพิ่มเติมอื่นๆ โดยให้ราคาพิเศษหรือฟรี (ไม่มีคา่ ใช้จ่าย) แก่นกั ท่องเที่ยวชาวจีน พร้อมทัง้ ให้การบริการหลังการ
ขายที่ดี นอกจากนี ้ สินค้า กิจกรรมยามว่าง และสถานที่ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนชื่นชอบยังสามารถลดราคาและโป
รโมทได้ดว้ ย "โปรโมชั่นส่วนลดบัตร UnionPay 50%" ในช่วงวันหยุดจีน เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนรูส้ กึ ว่าสินค้าและบริการนัน้
คุม้ ค่ามากขึน้
นอกจากนี ้ ผูว้ จิ ยั ขอแนะนําให้รา้ นอาหารไทยและโรงแรมควรสร้างสรรค์ธีม (Theme) กิจกรรมอาหารไทยที่สะท้อน
ความเป็ นไทย หรือจัดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เรียนรู ว้ ฒ
ั นธรรมไทย ตัวอย่างเช่น ร้านธีมต้มยํากุง้ โดยสามารถแนะนําเรื่องราว
เบือ้ งหลังและวิธีการทําง่ายๆ ที่เกี่ยวกับต้มยํากุง้ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนได้เรียนรู ถ้ ึงที่มาของอาหารไทยเหล่านีไ้ ด้ดีขนึ ้
วัฒนธรรมไทยเหล่านีจ้ ะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้กลับมาเที่ยวซํา้ ในประเทศไทยในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระในครัง้ นีจ้ ะสําเร็จลุลว่ งไม่ได้หากขาด ดร. ชุติน แก้วนพรัตน์ผเู้ ป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความรู ้ ให้
คําปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ ตลอดจนตรวจทานและให้คาํ แนะนําสําหรับการแก้ไขงานวิจยั จนสําเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทงั้ สามท่าน ได้แก่ ดร. ภูเกริก บัวสอน ดร. รัชดา รื่นรวย และดร. นนทวรรณ ส่งเสริม
ที่ได้อนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเสนอแนะวิธีแก้ไขเครื่องมือให้สามารถนําไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง
ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ รุ ่นที่ 10 โดยเฉพาะนางสาวสโรชา อ่วมอุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจากคณะ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอ้ นั นํามาซึง่ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของงานวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละท่านที่สละเวลาและกรอกแบบสอบถามอย่างละเอียดถี่ถว้ น หากไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากทุกท่าน ผูว้ ิจยั อาจต้องใช้เวลามากขึน้ ในการค้นหาข้อมูลให้ครบถ้วน
สุดท้ายขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่คอยให้การสนับสนุนและให้กาํ ลังใจสําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ หากไม่ได้
รับความช่วยเหลือและความสนับสนุน ผูว้ ิจยั ก็อาจไม่มีทางทําการวิจยั ครัง้ นีใ้ ห้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
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1. รศ.ดร.มนตรี ตัง้ พิชยั กุล
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ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ 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 ่ อ ให ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการครั ้ ง ที ่ 60 ดำเนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ
1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ปรึกษา
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษา
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย
ที่ปรึกษา
และนวัตกรรม
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
ที่ปรึกษา
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาชื่น
ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมการขาว
ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมประมง
ที่ปรึกษา
13. อธิบดีกรมปศุสัตว
ที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษา
15. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา
16. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ที่ปรึกษา
17. ผูทรงคุณวุฒิดา นการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา
18. อธิบดีกรมปาไม
ที่ปรึกษา
19. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ที่ปรึกษา
20. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ที่ปรึกษา
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21. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
22. ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
23. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
24. นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ
25. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
26. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
27. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
28. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย
29. ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
30. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
31. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
32. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
33. รองอธิการบดีฝายบริหาร
34. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล
35. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพือ่ สังคม
36. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ และพัฒนาอยางยั่งยืน
37. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
38. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
39. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
40. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
41. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
42. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
43. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
44. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
45. คณบดีคณะเกษตร
46. คณบดีคณะประมง
47. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
48. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย
49. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
50. คณบดีคณะสิง่ แวดลอม
51. คณบดีคณะวนศาสตร
52. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
53. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
54. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
55. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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56. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
57. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
58. คณบดีคณะสังคมศาสตร
59. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
60. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
61. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
62. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
63. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
64. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
65. รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
66. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
67. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร

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

โดยให คณะกรรมการชุ ดนี้มีหนาที่ ใหข อคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
นางสาวรติกร สมิตไมตรี
กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร
9.1 สาขาพืช
คณบดีคณะเกษตร
รองศาสตราจารยพัชรียา บุญกอแกว
ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา แกวสอน
รองศาสตราจารยเฉลิมพล ภูมิไชย
รองศาสตราจารยชูศักดิ์ จอมพุก
รองศาสตราจารยธิดา เดชฮวบ
รองศาสตราจารยวรชาติ วิศวพิพัฒน
รองศาสตราจารยเสาวนุช ถาวรพฤกษ
รองศาสตราจารยอรอุมา เพียซาย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ รมแกว
ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา ชุมภูคำ
ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย วงศชาวจันท
ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ ออนวิมล
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ โชติชุติมา
ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย จารุวัฒนพันธ
ผูชวยศาสตราจารยธนพล ไชยแสน
ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส เขียวขำ
ผูชวยศาสตราจารยเบญญา มะโนชัย
ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช จุลกะ
ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ พรมโชติ
ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ โตบันลือภพ
ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิตติภาดากุล
ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา ปนใจ
ผูชวยศาสตราจารยภัศจี คงศีล
ผูชวยศาสตราจารยรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ผูชวยศาสตราจารยสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ รุง เมฆารัตน
ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย เลิศมงคล
ผูชวยศาสตราจารยสุจินต เจนวีรวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน กาเซ็ม
ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช สาสนรักกิจ
ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข รัตนวรรณี
นางสาวกาญจนา บุญเรือง
นางสาวจรีรัตน ฉันทวุฒิพร
นางสาวจุติภรณ ทัสสกุลพนิช
นางสาวนิตยา ชูเกาะ
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
นางสาวอรุณี วงษแกว
นายเฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
นายวีรชัย มัธยัสถถาวร
นางสาวสรัญญา จันทรวิวัฒน
นางสมจิตต สองบาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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9.2 สาขาสัตว
1. คณบดีคณะเกษตร
2. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี โสพรรณรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย สุวรรณโสภี
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
6. รองศาสตราจารยศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
7. รองศาสตราจารยจำเริญ เทีย่ งธรรม
8. รองศาสตราจารยวิริยา ลุงใหญ
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย เปยคำภา
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา ขยัน
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
14. นายดนัย จัตวา
15. นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ ระงับเหตุ
17. นายสมบัติ ประสงคสุข
18. นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
19. นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
20. นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
21. นางสาวพิจิตรา เปยธัญญา
22. นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
23. นายพัลลภ ตัง้ ตระกูลทรัพย
24. นายพีรยุทธ นิลชื่น
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช แกวมณี
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คงมั่น
27. นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย

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

9.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. ศาสตราจารยสุภาวดี พุมพวง
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
5. รองศาสตราจารยวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
7. รองศาสตราจารยอรพินท จินตสถาพร
8. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ผูชวยศาสตราจารยสาทิต ฉัตรชัยพันธ
ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ ดวงดี
ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ โภควนิช
นายถิรวัฒน รายรัตน
นายวชิระ ใจงาม
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณนอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

9.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กัญจน แกวมงคล
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต บุญสูงเนิน
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร วิฑูรเสถียร
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา สิทธิสาร
8. สัตวแพทยหญิง ปริญทิพย วงศไทย
9. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. คณบดีคณะเกษตร
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ อุดมเศรษฐ
5. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
6. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ จุลกรังคะ
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
10. นางสาวศรันยา เผือกผอง
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
13. นางสาวนริศรา อินทะสิริ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา เรืองรัศมี
ผูชวยศาสตราจารยอำพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช เลิศวัฒนารักษ
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยฤทัย เรืองธรรมสิงห
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นางทิพากร มวงถึก
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางสาววสพร นิชรัตน
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางศรัญญา ศรีโยธิน
นางสาวทิวาพร มณีรัตนศุภร
นางภิญญาพัชญ โทนหงสษา
นางสาวจุฬาลักษณ บุตรฟองดา
นายศตพล ศิริบำรุงชาติ
นายเสถียร แสงแถวทิม
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นายสหภาพ ศรีโท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
10.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
4. รองศาสตราจารยอิงอร กิมกง
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
6. รองศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา หยกทองวัฒนา
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี มีสตั ย
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา แตงวัฒนานุกูล
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
18. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
20. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
21. นายวรพงศ สิงหชาติ

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

10.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
4. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
5. รองศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
7. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยอรทัย จงประทีป
10. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
11. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางสาวขวัญกมล บุญโปรง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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16. นางดารณี ยงยืน
17. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ วิทยเกียรติ
2. รองศาสตราจารยรังรอง ยกสาน
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
4. รองศาสตราจารยกิติญา วงษคำจันทร โอราน
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
6. รองศาสตราจารยปรารถนา ปรารถนาดี
7. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน พิรักษ
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล เจริญสิทธิ์
10. นางสาวณัฐทินี บำบัดสรรพโรค
11. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
12. นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ
13. นายนิพัฒน ลิม้ สงวน
14. นายประมวล ทรายทอง
15. นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
16. นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
17. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
18. นางดวงสมร นามกระโทก
19. นางสาวอัญชนา ชมภูแกว

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

10.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยฐิติมา รุงรัตนาอุบล
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร ปทมพิฑูร
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจำปา
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี วรชนะนันท
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี สวนผกา
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวแอน กำภู ณ อยุธยา
นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
นายปวีร คลองเวสสะ
นายวรงค สุขเสวต
นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
นางสาวมณีกาญจน อยูเอี่ยม
นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
นายขรรคชัย ประสานัย
นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
นางวราภรณ ลำใย
นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

11. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
11.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ อธิปญญากุล
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
5. รองศาสตราจารยดุษณี เกศวยุธ
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร งามศิริจิตต
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข สุชาโต
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา โอบิเดียกวู
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ บุญศิริธรรมชัย
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
12. นายพัฒน พิสษิ ฐเกษม
13. นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล
14. นางสาวณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
15. นางสาวยุวลักษณ เศรษฐบญ
ุ สราง
16. นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
17. นางสาวลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล
18. นางสาวจุมทิพย เสนียรัตนประยูร
19. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
20. นายภคพงศ พวงศรี
21. นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
22. นางสาวรัตติยา สาระโท
23. นางขวัญเมือง สุจริต
24. นางเบญจมาศ แยมพลอย
25. นางสาวรุจาภา แวนแกว

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

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นางสาวสมพิศ ทิมเทศ
นางสาวจินตนา บุญสุวรรณ
นางสาววรรณนิภา ชาวนา
นายสมชาย ตามบุญ
นายสัญชัย ทองขาว
นางสาวสุวรีย ทรงธรรม
นางสาววรรณพร ฉัตรทอง
นายสุทธิศักดิ์ อินทรพงษ
นางสาวธิติพนั ธ ละอองเทพ
นางสาวพรสุดา แตงจาด
นายปติศักดิ์ อุปสุข
นางสาวรัชนี งามดี
นางสาวณัฐวดี รูปสงค
นางสาวปรารถนา ประสงคสนิ
นายฉัตรชัย พวงพลับ
นายทองปาน ขันตีกรม
นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ

11.2 สาขาศึกษาศาสตร
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
5. นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
6. รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
7. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคำตา
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปตพิ รเทพิน
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ พงษโสภณ
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ เกษสิงห
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ ศิรพิ ิพัฒนกุล
13. รองศาสตราจารยกรกฎา นักคิ้ม
14. รองศาสตราจายอังคณา ขันตรีจิตรานนท
15. รองศาสตราจารยวรัทยา ธรรมกิตติภพ
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ บุตรกตัญู
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา เลิศอมรพงษ
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา เพ็งลี
ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร นภัทรพิทยาธร
ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย อักษรคิด
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช ศรีทา
นางสาวภัทรา วยาจุต
นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
นางสาวสรียา โชติธรรม
นางสาวอุษณี ลลิตผสาน
นายวีรภัทร สุขศิริ
นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ
นางสาวธันยพร อินทรอุทก
นางสาวปยพร แกวภิรมย

11.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย ประสานนาม
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย แกวสุวรรณ
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ บุนนาค
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน กิตติเสรีชัย
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี เพ็ชรกูล
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา สุขสม
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. นางสาวเกวลิน ศีลพิพัฒน
14. นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ
15. นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
16. นางสาวพรทิพย ลิม้ ฬหะพันธ
17. นางสาวมนัธญา นิลพันธ
18. นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
19. นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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26.
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39.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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นางสาวธีรพร ชื่นพี
นายชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง
นายวรพจน สืบประเสริฐกุล
นางสาวสุชาดา สกลกิจรุงเรือง
นางสาวปรีหปราง ถนอมศักดิ์ชัย
นายเอกลักษณ ไชยภูมี
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวอำไพพงษ ทวีธัญลักษณ
นางสาวปยะรัตน คลายแยม
นางสาวอมรรัตน หวังแกว
นางสาวสาวิตรี ศรีประพัติ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นายภานุพงศ ปยาพันธ
นายสุรพันธ แสนเลิศ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นายธวัชพงศ หาเรือนโภค
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นางสาวอัญชนา ตอมแสง
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
นายวรรณโชค เทียนคำ
วาที่รอยตรี เกษม พุฒซอน
นายชิษณุพงศ ตันบัวคลี่
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวดารารัตน ซิม้ พัฒนวงษ
นางสาวนันทนุช อุดมละมุล
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นางสาววิศนี พวงประเสริฐ
นางสาวแกวตา ตอมแสง
นางสาวรสิตา กลางประพันธ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ

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

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ประธานฝายเลขานุการ
(นางอัจฉราวรรณ คลองชาง)
8. ประธานฝายสารสนเทศ
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
9. ประธานฝายสถานที่
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ
(นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ)
11. ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ
(นายวีระพันธ สังขมาลย)
12. ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย
(นายตั๋น นิลมาติ)
13. ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ
(รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
14. ประธานฝายการเงิน
(นางสมพิศ ชยันโต)
15. รองประธานฝายการเงิน
(นางนวรัตน สุวรรณเลิศ)
16. ประธานฝายประเมินผล
(รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
17. ประธานฝายพิธีการ
(นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร)
18. รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช รัมภกาภรณ
19. นายปฏิภักดิ์ ปญญาพูนตระกูล
20. นางสาวชนิกานต ศักดาพิทักษ
21. นายอนุชิต วรปญญา
22. นายพลากร คำแกว
23. นายชโนดม ชูมก
24. นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
25. นางสาวสุภิดา เชากระจาง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการรวม
ประธานกรรมการรวม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย โดยประธานแตละฝายนั้น
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงตั้ง
โดยสวนงานในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 60 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ดำเนิ น ไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงตั้ง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปนี้
1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว
๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
๔. นางสาวทักษยา วัชรสารทรัพย
๕. นายภานนท คุมสุภา
๖. นายศุภพงศ ตันเงิน
๗. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
๘. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
๙. นางสาววนิดา รัตตมณี
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา
๑1. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ
13. นางสาวมณฑา ปานทิม
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชวี เกษร
๑๕. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
๑๖. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทำงานชุดนี้ มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ
การถ ายทอดสดงานประชุ ม โดยประสานงานกั บฝ ายวิ ชาการและฝ ายต างๆ ให ดำเนิ นงานไปด วยความเรี ยบร อย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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