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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง
สมดุลเคมี เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดแบบจาลองทางความคิด เรื่ องสมดุลเคมี ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นข้ อคาถาม
ปลายเปิ ดเพื่อสารวจเชิงลึกโดยให้ นกั เรี ยนวาดภาพและเขียนบรรยายพร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบรวมทังสิ
้ ้น 5
ข้ อ ซึง่ ครอบคลุมเนื ้อหาเรื่ องสมดุลเคมีใน 5 ประเด็นหลัก ได้ แก่ ปฏิกิริยาเคมีที่ผนั กลับได้ ภาวะสมดุลในปฏิกิริยา
เคมี ปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลและหลักของเลอชาเตอลิเอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอ่านคาตอบ
อย่างละเอียดและตีความหมายของคาตอบ ซึง่ จัดกลุ่มตามแนวคิดของ Chi and Roscoe (2002) ผลการวิจยั
พบว่า นัก เรี ย นส่วนใหญ่ มีแบบจาลองทางความคิดไม่ถูก ต้ องตามแบบจาลองทางวิท ยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะสมดุล และแบบจาลองทางความคิดเรื่ องภาวะสมดุล เป็ นแบบจาลองที่ มี
ความสาคัญเพราะเป็ นพื ้นฐานของแบบจาลองในประเด็นอื่น ๆ อีกทังยั
้ งพบสาเหตุของความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
คือ นักเรี ยนไม่สามารถนึกภาพในระดับจุลภาคได้ งานวิจยั ครัง้ ต่อไปผู้วิจยั จะพัฒนาแบบจาลองทางความคิดของ
นักเรี ยนเรื่ องสมดุลเคมีผ่านกระบวนส่งเสริ มให้ นักเรี ยนสร้ าง ทดสอบ ดัดแปลงแก้ ไขและขยายแบบจาลองของ
ตนเอง ซึง่ คาดหวังว่าจะทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น

ABSTRACT

The purpose of this study was to explore eleventh-grade students’ mental models on
chemical equilibrium. Students’ mental models on chemical equilibrium were elicited by using a
chemical equilibrium mental models questionnaire (CEMMQ). The CEMMQ consisted of 5 items
covering five main topics of chemical equilibrium; reversible reaction, dynamic equilibrium, factors
that affect equilibrium, Equilibrium constant and Le Chatelier’s principle. Data were analyzed
inductively to categories based on the work of Chi and Roscoe (2002). The research findings indicate
that most of the students held flawed mental models, particularly in the aspects of factors that affect
chemical equilibrium and the mental model of dynamic equilibrium was extremely important which
was fundamental of other topics. Students cannot imagine change of the matter in microscopic level
that lead to cause of misunderstanding. For further research the researchers will enhance students’
mental model on chemical equilibrium through engaging them to produce, test, modify and elaborate
their mental models. By doing so, the students would understand scientific models.
Keyword: chemical equilibrium, mental models, secondary students
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คานา
เคมีเป็ นวิชาที่เนือ้ หาส่วนใหญ่มีความเป็ นนามธรรม เนื่องจากเป็ นศาสตร์ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสารและการ
เปลี่ยนแปลงของสารทังระดั
้ บอะตอมและโมเลกุล ซึง่ ไม่สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่าได้ นักเคมีมกั จะอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสารใน 3 ระดับ (Johnstone, 1993) ได้ แก่ ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับ
สัญลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ การแยกน ้าด้ วยไฟฟ้า การเกิดฟองแก๊ สลอยตัวขึ ้นมาบนผิวน ้าเมื่อต่อ
กระแสไฟฟ้าเป็ นปรากฏการณ์ ที่สงั เกตเห็นได้ โดยปรากฏการณ์ ดงั กล่าวเป็ นการอธิบายในระดับมหภาคแต่สิ่งที่
อธิบายว่าฟองแก๊ สดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ อย่างไรต้ องใช้ การอธิบายระดับจุลภาคคือ การปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
น ้าทาให้ โมเลกุลน ้าแยกออกเป็ นอะตอมออกซิเจนและไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าทาให้ อิเล็กตรอนของอะตอม
ไฮโดรเจนหลุดออก (ประจุบวก) จากนัน้ อะตอมไฮโดรเจนจึงมารวมตัวกันที่ขวลบท
ั้
าให้ แก๊ สไฮโดรเจนลอยตัว
ขึน้ มาบนผิ วนา้ ในระดับ นี เ้ ป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ ที่ ไม่สามารถมองเห็ นได้ เพราะเป็ นการอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงในระดับ อะตอม โมเลกุลและอิเล็กตรอน และการอธิบายที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของการอธิบาย
ระดับมหภาคและจุลภาคคือ สมการเคมี (ระดับสัญลักษณ์ ) ดังนี ้ H2O(l)
H2(g) + O2(g) จะเห็นได้ ว่านัก
เคมีต้องอธิบายและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของสารทัง้ 3 ระดับพร้ อม ๆ กัน ทาให้ ยากต่อการทาความ
เข้ าใจของนักเรี ยน
นักเคมีจึงพัฒนาแบบจาลอง (Models) ขึน้ มาเพื่ อสร้ างความเข้ าใจเกี่ ยวกับกระบวนการและการ
เปลี่ยนแปลงของเหล่านัน้ (Justi and Gilbert, 2002) กระบวนการสร้ างแบบจาลอง (Modeling) เริ่ มต้ นจากนัก
เคมีสงั เกตปรากฏการณ์ ธรรมชาติ แล้ วสร้ างแบบจาลองทางความคิด (Mental models) ซึง่ เป็ นแบบจาลอง
เฉพาะของแต่ละบุคคลที่สร้ างขึ ้นโดยบุคคลนัน้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของความรู้ ที่อยู่ภายในของบุคคลนัน้ ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้ าหลับตาแล้ วมีคนบอกให้ นึกถึง ดวงจันทร์ และวาดภาพออกมา บางคนอาจจะวาดดวงจันทร์ เต็มดวง บาง
คนอาจจะจินตนาการเป็ นดวงจันทร์ ครึ่งเสี ้ยว ซึง่ แต่ละคนมีแบบจาลองทางความคิดที่แตกต่างกันออกไป และถ้ า
หากแบบจาลองทางความคิดได้ ผ่านกระบวนการสารวจตรวจสอบจนเป็ นที่ ยอมรั บจากประชาคมวิทยาศาสตร์
จะทาให้ แบบจาลองทางความคิดพัฒนาไปเป็ นแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Model) ซึง่ เป็ นตัวแทน
ของปรากฏการณ์ ที่ถูกต้ อง แม่นยา และสมบูรณ์ (Gilbert, Boulter and Elmer, 2000 อ้ างใน ณัชธฤต เกื ้อทาน
และคณะ, 2554)
ส าหรั บ ผู้ วิจัย ในฐานะเป็ นครู เ คมีเ ป้ าหมายหนึ่ งที่ ส าคัญ คื อมุ่ง ให้ นัก เรี ย นคิด เหมื อนนัก เคมีแ ละมี
แบบจ าลองทางความคิ ด สอดคล้ อ งกับ แบบจ าลองทางวิ ท ยาศาสตร์ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจากงานวิ จัย ทาง
วิทยาศาสตร์ ศึกษายังพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ ยังมีแบบจาลองทางความคิดไม่สอดคล้ องกับแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัย ของ ณัชธฤต เกื อ้ ทาน และคณะ (2554) พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ มี
แบบจาลองทางความคิดเรื่ องพันธะเคมีไม่ถูกต้ องตามแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ เช่นแนวคิดการเกิดพันธะ
โลหะ นักเรี ยนคิดว่าพันธะภายในโลหะมีลกั ษณะเหมือนของแข็งทั่ว ๆ ไป ซึ่งนักเรี ยนจะวาดภาพอนุภาคเหล็ก
เรี ยงชิดติดกันอย่างเป็ นระเบียบ แสดงว่านักเรี ยนไม่สามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคกับจุลภาคได้
จะเห็นว่าแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนอาจจะตรงกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ หรื อไม่ก็ได้ อย่างไรก็
ตาม สาเหตุสาคัญที่ ทาให้ นักเรี ยนที่มีแบบจาลองทางความคิ ดไม่ถูกต้ อง คือเนือ้ หาเรื่ องพันธะเคมีเป็ นเรื่ องที่
ค่อนข้ างยาก มีความนามธรรมและมีการใช้ แบบจาลองในหลายชนิด (ณัชธฤต เกื ้อทาน และคณะ, 2554)
สมดุลเคมีเป็ นเนื ้อหาหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นพืน้ ฐานของการเรี ยนเคมีในเนื ้อหา เรื่ องอื่น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น กรดเบส และไฟฟ้าเคมี แต่จากการศึกษางานวิจัย แนวคิดเรื่ องสมดุลเคมีเป็ นแนวคิดที่ ยาก
สาหรับนักเรี ยนเพราะมีลกั ษณะเนื ้อหาเป็ นนามธรรม ซึง่ ทาให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (ชัยยนต์
ศรี เชียงหา, 2554) เช่น นักเรี ยนเข้ าใจว่า สมดุลเคมีจะเกิดปฏิกิริยาไปข้ างหน้ าอย่า งสมบูรณ์ ก่อนเกิดปฏิกิริยา
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ย้ อนกลับและ ที่ภาวะสมดุล ระบบจะหยุดนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Wheeler and Kass, 1978, Griffiths, 1994
อ้ างใน Van Driel and Gräber, 2002) หรื อ ที่ภาวะสมดุล จะต้ องพบสารทุกชนิดในระบบและสารต่าง ๆ จะต้ อง
มีปริ มาณเท่ากัน หรื อจะพบเพียงสารผลิตภัณฑ์เท่านัน้ (เยาวเรศ ใจเย็นและคณะ, 2550 และชาตรี ฝ่ ายคาตา,
2551) เป็ นต้ น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่ องสมดุลเคมี มีข้อจากัดคือนักเรี ยนไม่สามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดที่เป็ นนามธรรมได้ กล่าวคือ นักเรี ยนไม่สามารถนึกภาพในระดับจุลภาคได้ (ชาตรี ฝ่ ายคาตา,
2551) ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของสารในระดับอนุภาคได้ แต่การให้ นกั เรี ยนสร้ างแบบจาลอง
ทางความคิดจะช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของสารได้ ทงั ้ 3 ระดับพร้ อม ๆ กัน ดังนันการ
้
ทราบข้ อมูลแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนจะเป็ นพื ้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างไร เพื่อไม่ให้
นักเรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดที่คลาดเคลื่อนและเพื่อปรับเปลี่ยนแบบจาลองทางความคิดให้ สอดคล้ องกับ
แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับยังไม่พบงานวิจัยที่ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจาลองทางความคิดในเรื่ อง
สมดุลเคมีทงั ้ ในในบริ บทของประเทศไทยและต่างประเทศ งานวิจัยนี ้มีจุดประสงค์ที่จะสารวจแบบจาลองทาง
ความคิดเรื่ องสมดุลเคมีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนเรื่ องสมดุลเคมี

วิธีการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศกึ ษา ได้ แก่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โครงการห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการเรี ยน
เรื่ องสมดุลเคมีมาแล้ ว ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จากโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จังหวัดกรุ งเทพมหานครฯ จานวน 1 ห้ องเรี ยน มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
13 คน
เป็ นนักเรี ยนชาย 9 คน และ นักเรี ยนหญิง 4 คน ได้ มาจากการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือแบบวัดแบบจาลองทางความคิดเรื่ องสมดุลเคมี ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นข้ อคาถามปลายเปิ ดที่ให้ นกั เรี ยนวาดภาพและเขียนบรรยายพร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบกันรวมทังสิ
้ ้น 5 ข้ อ
ซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หาเรื่ องสมดุลเคมีใน 5 ประเด็นหลัก ได้ แก่ ปฏิกิริยาเคมีที่ผนั กลับได้ ภาวะสมดุลในปฏิกิริยา
เคมี ค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ และปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
การพัฒนาแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดเรื่ องสมดุลเคมีเริ่ มต้ นจากการวิเคราะห์ ผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวังเรื่ องสมดุลเคมีจากสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สสวท., 2551) จากนัน้
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับแบบจาลองทางความคิดและแนวคิดทางเลือกของนักเรี ยนในเรื่ องสมดุลเคมี
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาข้ อคาถามที่ใช้ ในงานวิจัยนี ้ ซึ่งคาถามส่วนใหญ่เป็ นคาถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเองรวมไปถึง
การดัดแปลงจากแบบวัดแนวคิดจากงานวิจยั ของ ชัยยนต์ ศรี เชียงหา (2554) จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาแบบวัดที่สร้ าง
ขึ ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วยนักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา 2 ท่านและครู ผ้ สู อนวิชาเคมี 1 ท่าน เพื่อ
ประเมินข้ อคาถามกับกรอบแนวคิดที่ต้องการวัด ความเหมาะสมของตัวเลือก รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ และการสื่อความหมายของคา กลุ่มผู้วิจยั นาแบบวัดที่ผ่านการแก้ ไขและปรับปรุ งแล้ วพิจารณาร่ วมกันอีกครั ง้
เพื่อสรุ ปประเด็นแล้ วจึงนาแบบวัดแบบจาลองทางความคิดไปเก็บข้ อมูล
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยเป็ นผู้เก็บข้ อมูลด้ วยตนเองโดยให้ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ่านการเรี ยนเรื่ องสมดุลเคมี
มาแล้ ว ช่วงปลายของภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 13 คน ทาแบบวัดแบบจาลองทางความคิดเรื่ อง
สมดุลเคมีใช้ เวลา 50 นาที ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบบวัดคืนมาทังหมดจ
้
านวน 13 ฉบับคิดเป็ นร้ อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาคาตอบที่ได้ จากแบบวัดแบบจาลองทางความคิดเรื่ องสมดุลเคมีมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยเริ่ มต้ น จาก ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ คาตอบเป็ นรายข้ อโดยอ่านคาตอบของนัก เรี ย นทัง้ หมดอย่ างละเอีย ด ซึ่ง
พิจารณาทังตั
้ วเลือก ภาพที่วาด และเหตุผลที่เขียนอธิบายและตีความหมายของคาตอบ จากนันน
้ าคาตอบมาจัด
กลุ่มแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนโดยแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ซึง่ ประยุกต์จาก Chi and Roscoe (2002)
ดังนี ้ 1) แบบจาลองทางความคิดที่ถูกต้ อง (Correct mental models, CMM) 2) แบบจาลองทางความคิดที่
ถูกต้ องแต่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete correct mental models, ICMM) 3) แบบจาลองความคิดที่สมบูรณ์ แต่ไม่
ถูกต้ อง (Complete flawed mental models, CFMM) 4) แบบจาลองความคิดที่ไม่ถูกต้ อง (Flawed mental
models, FMM) 5) แบบจาลองความคิดไม่เชื่อมโยง (Incoherent mental model, IMM) 6) ไม่แสดงแบบจาลอง
ทางความคิด (No response, NR)
คาตอบของนักเรี ยนที่จัดกลุ่มแล้ วได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องอีกครั ง้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หา
จานวน 2 ท่าน โดยผู้วิจัยสร้ างแบบลงความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ คาตอบของนักเรี ยนของผู้วิจัยว่า เห็นด้ วย
หรื อไม่กับการตีความหมายของผู้วิจัย พร้ อมทัง้ ให้ ข้ อเสนอแนะ หากมีประเด็นหรื อการแบ่งกลุ่มคาตอบใดที่
ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้ วยกับการตีความหมายของผู้วิจัย ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้ ประชุมเพื่อสรุ ปหาประเด็นหรื อ
การแบ่งกลุม่ ให้ สอดคล้ องกัน และผู้วิจยั หาความถี่และรายงานโดยใช้ ค่าร้ อยละเพื่อแสดงจานวนของนักเรี ยนที่มี
แบบจาลองทางความคิดในกลุม่ ต่าง ๆ

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองทาความคิดของนักเรี ยนในเรื่ องสมดุลเคมีในประเด็นปฏิกิริยาเคมีที่ผนั
กลับได้ ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล และหลักของเลอชาเตอลิเอ พบว่า
นักเรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้ องมากที่สดุ ในประเด็นเรื่ องค่าคงที่สมดุล ในขณะที่ประเด็นเรื่ องปั จจัยที่
มีผลต่อภาวะสมดุลนักเรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดไม่สอดคล้ องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้ อย
ละ 92 แสดงดังตารางที่ 1 เพื่อความเข้ าใจที่ชดั เจนในแต่ละประเด็น ผู้วิจยั ขอนาเสนอรายละเอียดตามลาดับดังนี ้
ปฏิกริ ิยาเคมีท่ ผี ันกลับได้
ส าหรั บ ประเด็ น นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ใ ห้ นัก เรี ย นเลื อ กภาพแบบจ าลองของนัก วิ ท ยาศาสตร์ แ บบต่ า ง ๆ ใน
กระบวนการเตรี ยมแก๊ สแอมโมเนียซึง่ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ย ซึง่ นักเรี ยนต้ องเลือกแบบจาลองที่เป็ นไปได้ มาก
ที่สดุ เมื่อเปิ ดวาล์วให้ แก๊ ส N2และแก๊ ส H2 ผสมกันเกิดเป็ นแก็ส NH3 (Tank No. 3) แสดงดังภาพที่ 1
N2 (g) + 3H2 (g)
2NH3 (g) + 93 kJ
Tank No. 1 Tank No. 2
Tank No. 3
= N2
= H2
= NH3

?

Figure 1 Example of question in reversible reaction, dynamic and factors affecting equilibrium topics
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Table 1 Number and percentages of students’ mental model on chemical equilibrium (N=13)
Number and percentages of eleventh grade students’ mental model
Main Topics
CMM* ICMM* CFMM* FMM*
IMM*
NR*
1 (8)
3 (23)
4 (31)
4 (31)
1 (8)
0 (0)
Reversible reaction
1 (8)
0 (0)
8 (62)
2 (15)
2 (15)
0 (0)
Dynamic equilibrium
0 (0)
0 (0)
0 (0)
12 (92)
0 (0)
1 (8)
Factors that affect equilibrium
6 (46)
0 (0)
1 (8)
3 (23)
3 (23)
0 (0)
Equilibrium constant
1 (8)
0 (0)
4 (31)
7 (54)
0 (0)
1 (8)
Le Chatelier’s principle
* CMM=Correct mental models, ICMM=Incomplete correct mental models, CFMM=Complete flawed
mental models, FMM=Flawed mental models, IMM=Incoherent mental model, NR=No response
นักเรี ยนส่วนน้ อย (ร้ อยละ 8) มีแบบจาลองทางความคิดที่ถูกต้ องซึง่ นักเรี ยนกลุ่มนี ้เชื่อว่าถ้ านาแก็สทัง้
สองผสมกันจะปรากฏดังภาพ 2a โดยนักเรี ย นอธิ บายว่า “ปฏิกิริยาเป็ นปฏิ กิริยาไปกลับได้ จึงไม่กลายเป็ น
แอมโมเนียทังหมดและดู
้
จากอัตราส่วนของสัมประสิทธิ์หน้ าปฏิกิริยาแบบจาลองคนที่ 1 จึงเป็ นไปได้ มากที่สดุ ”
อย่างไรก็ตามพบว่า มีนกั เรี ยนส่วนใหญ่มีแบบจาลองความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้ องเท่ากับแบบจาลองความคิด
ที่ไม่ถูกต้ อง (ร้ อยละ 31) ซึง่ นักเรี ยนส่วนหนึ่งใน 2 กลุ่มนี ้เข้ าใจว่าเมื่อเปิ ดวาล์วให้ แก๊ สผสมกันจะเกิดปฏิกิริยา
สมบูรณ์ ดังภาพ 2b นักเรี ยนให้ เหตุผลว่า “ดูจากถังแรกมี N2 3 อนุภาค ถังที่ 2 มี H2 9 อนุภาคทาปฏิกิริยากันใน
อัตราส่วน 1 : 3 ก็คือ N2 1 ตัวใช้ H2 3 ตัวถึงจะเกิดแอมโมเนีย 1 ตัว, N2 3 ตัว กับ H2 9 ตัวจะเกิด NH3 3 ตัว”
และมีนกั เรี ยนอีกส่วนที่ไม่ใช้ อตั ราส่วนโมลนามาพิจารณาจึงทาให้ เลือกแบบจาลองไม่ถกู ต้ องดังภาพ 2c นักเรี ยน
ระบุเพียงว่า “ปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได้ ฉะนันจะไม่
้
เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ทงหมด”
ั้

(b)
(c)
(a)
Figure 2 the most possible models of mixing gas in tang number 3 that was chosen by students.
ภาวะสมดุลในปฏิกริ ิยาเคมี
ประเด็นนี ้ผู้วิจยั ใช้ สถานการณ์ ต่อเนื่องจากประเด็นแรกแต่ ถามนักเรี ยนว่า เมื่อระบบเข้ าสู่ภาวะสมดุล
จงวาดภาพและอธิ บายแสดงอนุภาคของสารที่อยู่ในถังหมายเลข 3 พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ มีแบบจาลอง
ความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้ อง (ร้ อยละ 62) นักเรี ยนในกลุม่ นี ้วาดรู ปแก๊ สทัง้ 3 ชนิดในถังหมายเลข 3 แต่จานวน
อนุภาคไม่สอดคล้ องกับอัตราส่วนโมลของปฏิกิริยา อาทิ นักเรี ยนเข้ าใจว่า ที่ภาวะสมดุล อัตราส่วนโมลที่ทา
ปฏิกิริยา N2 : H2 : NH3 เท่ากับ 1 : 1 : 1 กล่าวคือ ใช้ N2 2 อนุภาค ทาปฏิกิริยากับ H2 2 อนุภาค จะเกิด NH3
2 อนุภาค ดังภาพ 3(a) นอกจากนี ้มีนกั เรี ยนบางส่วนในกลุ่มนี ้เข้ าใจว่า เมื่อระบบสู่ภาวะสมดุลจะมีสารทุกชนิด
เท่ากัน ดังภาพ 3(b) แต่อย่างไรก็ตามมีนกั เรี ยนเพียง 1 คน (ร้ อยละ 8) ที่มีแบบจาลองทางความคิดที่ถูกต้ อง
นักเรี ยนคนนี ้อธิบายว่า “ที่ภาวะสมดุล N2 ทาปฏิกิริยากับ H2 เกิด NH3 เป็ นอัตราส่วน 1 : 3 : 2 ดังภาพ 3(c) แต่
ยังพบนักเรี ยนที่มีแบบจาลองไม่ถกู ต้ อง (ร้ อยละ 15) คิดว่าที่ภาวะสมดุลปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ์ ดังภาพ 3(d)

(a)
(d)
(b)
(c)
Figure 3 Students drew particle of nitrogen gas, oxygen gas and ammonia gas at dynamic equilibrium
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ปั จจัยที่มีผลต่ อภาวะสมดุล
ประเด็นนี ้ผู้วิจยั ใช้ สถานการณ์ ต่อเนื่องจากประเด็นเรื่ องภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี แต่เพิ่มเงื่อนไขว่า
ให้ วาดภาพอนุภาคของสารที่อยู่ในถังหมายเลข 3 เมื่อถูกรบกวนสมดุลด้ วยการเพิ่มความดัน ซึง่ ผู้วิจยั ต้ องการให้
นักเรี ยนอธิบายโดยอาศัยกฎของแก๊ สในอุดมคติ (PV = nRT) ซึง่ ความดันเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับจานวนโมล
ฉะนัน้ การเพิ่มความดันส่งผลต่อจานวนโมลของอนุภาคแก๊ สที่มีโมลมาก ระบบจะปรับตัวโดยลดความดัน โดย
การลดจานวนโมลของแก๊ ส คือ การให้ แก๊ ส N2 ทาปฏิกิริยากับแก๊ ส H2 (สารตังต้
้ นทาปฏิกิริยากัน) เพื่อเกิดเป็ น
แก๊ ส NH3 มากขึ ้น ดังภาพที่ 4a แต่จากการสารวจพบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแบบจาลองทางความคิดไม่ถูกต้ อง
(ร้ อยละ 92) โดยนักเรี ยนไม่ได้ ใช้ แนวคิดเรื่ องแก็สในอุดมคติมาอธิบาย แต่นกั เรี ยนใช้ เรื่ องอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีมาอธิบาย ยกตัวอย่างเช่น นักเรี ยนมากกว่าครึ่งในกลุม่ นี ้อธิบายว่าการเพิ่มความดันจะทาให้ อนุภาคของแก๊ ส
ชนกันมากขึ ้นจะเกิดปฏิกิริยาได้ มากขึ ้น นักเรี ยนบอกว่า “Increase pressure = decrease area = ชนกันมาก
ขึ ้น (เกิดปฏิกิริยามากขึ ้น)” ดังภาพ 4b นอกจากนี ้มีนกั เรี ยนบางส่วนคิดว่าการเพิ่มความดันทาให้ สารตังต้
้ นทา
ปฏิกิริยากันมากขึ ้นเมื่อสิ ้นสุดปฏิกิริยาก็จะเกิดเป็ น NH3 ทังหมด
้
แสดงดังภาพ 4c และยังพบว่านักเรี ยนมีความ
เข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความดัน เช่น นักเรี ยนเข้ าใจว่า ถ้ าเพิ่มความดัน ทาให้ อุณหภูมิสงู ขึ ้น หรื อ การเพิ่ม
ความดันจะทาให้ อนุภาคในถังเคลื่อนที่เร็ วขึ ้น

(b)

(a)

(c)

Figure 4 Students’ drawing illustrating the particle of gases are affected by increasing pressure
ค่ าคงที่สมดุล
ประเด็นนี ้ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนวาดภาพอนุภาคของสารจากค่าคงที่สมดุลของการเกิดไนโตรเจนมอนอกไซด์
(N2 + O2
2NO) นักเรี ยนต้ องเข้ าใจว่าค่าคงที่สมดุลจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อระบบต้ องอยู่ในภาวะสมดุล ผลการ
วิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนเกือบครึ่ งมีแบบจาลองทางความคิดถูกต้ อง (ร้ อยละ 46) นักเรี ยน
กลุม่ นี ้สามารถจินตนาการอนุภาคของสารสอดคล้ องกับจานวนโมลหรื อสัมประสิทธ์ หน้ าสมการ นักเรี ยนอธิบาย
ว่า “N2 และ O2 จะมีเท่ากัน จะได้ NO 2 เท่า คือ อัตราส่วน 1 : 2” ดังภาพ 5a นอกจากนี ้มีนกั เรี ยนบางส่วนวาด
ภาพในระดับสัญลักษณ์ โดยให้ เหตุผลว่า “การเกิดไนโตรเจนมอนออกไซด์ ได้ จากครึ่ งหนึ่งของอนุภาค N2 และ
O2” ดังภาพ 5b แต่อย่างไรก็ตาม มีนกั เรี ยนจานวนไม่น้อยที่มีแบบจาลองทางความคิดไม่ถกู ต้ อง (ร้ อยละ 23) ซึง่
นักเรี ยนบางคนในกลุม่ นี ้ เข้ าใจว่า ค่าคงที่สมดุลแสดงถึงอนุภาคสารต่าง ๆ ผสมเท่า ๆ กัน นักเรี ยนเขียนคาตอบ
ว่า “ในอากาศมีโมเลกุลต่าง ๆ ผสมกันไป ” ดังภาพ 5c
= N2
= O2
(a)
(b)
(c) = NO
Figure 5 Students’ drawing illustrating the particles of three gases in the air
หลักของเลอชาเตอลิเอ
ในประเด็นนี ้ผู้วิจัยสมมติสถานการณ์ เกี่ยวกับการปี นเขาเอเวอร์ เรสต์ ซึง่ ถ้ าอยู่ที่สงู มาก ๆ จะมีอาการ
ปวดหัว คลื่นไส้ เนื่องจากออกซิเจนไปเลี ้ยงเนือ้ เยื่อในร่ างกายไม่เพียงพอ เรี ยกว่า อาการของโรคไฮพอกเซีย
(hypoxia) แสดงสมการดังนี ้ Hb + O2
HbO2 ซึง่ ถามนักเรี ยนว่า เมื่อนานักปี นเขาเอเวอร์ เรสต์ท ไปตรวจ
เลือดเพื่อหาอาการอาการไฮพอกเซีย โดยการเอกซ์เรย์ใช้ เวลา 1 ชัว่ โมงถึงจะทราบผลที่แน่นอน จงวาดภาพแสดง
อนุภาคของสาร พบว่า มีนกั เรี ยนน้ อยมากมีแบบจาลองทางคิดถูกต้ อง (ร้ อยละ 8) ซึง่ นักเรี ยนวาดภาพที่สื่อ
6
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ความหมายทิศทางการปรั บตัวเมื่อออกซิเจนน้ อย โดยแสดงการสลายตัวสารผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดเป็ นสารตังต้
้ น
มากขึ ้น นักเรี ยนคนนี ้อธิบายว่า “เวลายิ่งผ่านไปร่ างกายเริ่ มปรับตัวได้ Hb จึงเริ่ มมาจับตัวกับ O2 และนาไปเลี ้ยง
ร่ างกายให้ เพี ยงพอต่อความต้ องการของร่ างกาย” ดังภาพที่ 6a แต่อย่างไรก็ตามพบว่า นักเรี ยนเกิ นครึ่ งมี
แบบจาลองทางความคิดไม่ถูกต้ อง (ร้ อยละ 54) นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่ได้ ใช้ ภาวะการขาดแก๊ สอออกซิเจนมา
พิจารณา แต่นกั เรี ยนจะพิจารณาจากความสัมพันธ์จากโจทย์ ดังภาพ ที่ 6b นักเรี ยนอธิบายว่า “ เมื่อเวลาผ่านไป
ทาให้ Hb ไปรวมตัวกับ O2 มากขึ ้นทาให้ เกิด HbO2 มากขึ ้น” หรื อ “ที่ 60 นาที O2 , Hb ไม่น่าเหลือแล้ ว แต่
HbO2 จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ” ดังภาพที่ 6c นอกจากนี ้พบว่ามีนกั เรี ยนอีกส่วนที่มีแบบจาลองความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่
ถูกต้ อง (ร้ อยละ 31) นักเรี ยนบางส่วนในกลุม่ นี ้วาดภาพการสลายตัวสารผลิตภัณฑ์ แต่อธิบายโดยใช้ เรื่ องสมการ
เคมี เช่น นักเรี ยนให้ เหตุผลว่า “ถ้ า O2 น้ อยการจับตัว Hb น้ อยทาให้ HbO2 น้ อยไปด้ วย” ดังภาพที่ 6d
(a)

(b)

= Hb
= O2
= HbO2

(c)
(d)
Figure 6 Students’ drawing illustrating using Le Chatelier’s principle to assess hypoxia situation

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการสารวจแบบจาลองทางความคิดเรื่ องสมดุลเคมีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ่านการ
เรี ยนเรื่ องนี ้มาแล้ ว สรุ ปได้ ว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแบบจาลองทางความคิดที่หลากหลายและมีแบบจาลองทาง
ความคิดไม่ถกู ต้ องในทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็นปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล พบว่านักเรี ยนมีแบบจาลองทาง
ความคิดไม่ถูกต้ องมากที่สุด สาเหตุเนื่องมากจากนักเรี ยนขาดแนวคิดพืน้ ฐานในเรื่ องปฏิกิริยาผันกลับได้ และ
ภาวะสมดุล ในปฏิ กิริย าเคมี ผลการวิจัย พบว่า นักเรี ย นส่วนหนึ่งเข้ าใจว่าเมื่อนาแก๊ สไฮโดรเจนผสมกับแก๊ ส
ไนโตรเจนจะเกิดเป็ นแอมโมเนียทังหมด
้
อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนคิดว่าการนาสารสองชนิดผสมกันก็ต้องเกิดสาร
ใหม่ ซึง่ นักเรี ยนใช้ แนวคิดเรื่ องปฏิกิริยาเคมีมาอธิบาย สอดคล้ องกับการค้ นพบของ Van Driel and Gräber
(2002) พบว่าการเข้ าสู่บทเรี ยนด้ วยเรื่ องปฏิกิริยาเคมีทาให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจว่าปฏิกิริยาต้ องเกิดในทิศทาง
เดียว กล่าวคือ สารตังต้
้ นทาปฏิกิริยาเกิดเป็ นสารผลิตภัณฑ์ทงหมดก่
ั้
อนและสารผลิตภัณฑ์ ถึงถูกเปลี่ยนกลับเป็ น
สารตังต้
้ น จากสาเหตุดังกล่าวเป็ นผลทาให้ ประเด็นเรื่ องภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี และค่าคงที่สมดุล มีความ
คลาดเคลื่อนไปด้ วย นักเรี ยนคิดว่า ที่ภาวะสมดุลปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ์ (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2551) นักเรี ยน
อธิบายว่า “ที่ภาวะสมดุลจะเกิดเป็ นแอมโมเนียทังหมด”
้
หรื อ “ในอากาศมีโมเลกุลต่าง ๆ ผสมกันไป ในจานวน
เท่ากัน”ในประเด็นเดียวกัน ยังพบนักเรี ยนอีกส่วนหนึง่ เข้ าใจว่า ที่ภาวะสมดุล จะต้ องพบสารทุกชนิดในปริ มาณที่
เท่ากัน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของเยาวเรศ ใจเย็น และคณะ (2550) อธิบายว่านักเรี ยนมีความสับสนเรื่ องภาวะ
สมดุล นักเรี ยนพยายามที่จะใช้ คาว่า “เท่ากัน” หรื อ “เท่ากับ” ในการอธิบาย จากความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
ดังกล่าวทาให้ นักเรี ยนไม่สามารถเชื่อมโยงความเข้ าใจไปยังเรื่ องการรบกวนสมดุลและหลักของเลอชาเตอลิเอ
นักเรี ยนมักจะอธิบายว่าปฏิกิริยาจะเกิดไปในทางเดียว เช่น นักเรี ยนอธิบายว่า “เมื่อเพิ่มความดันให้ กบั ระบบทา
ให้ อนุภาคชนกันมากขึ ้นจะเกิดปฏิกิริยาได้ ดีขึ ้น” หรื อ “ที่ 60 นาที O2 , Hb ไม่น่าเหลือแล้ ว แต่ HbO2 จะเพิ่มขึ ้น
เรื่ อย ๆ เป็ นต้ น
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ข้ อค้ นพบของงานวิจัย ผู้วิจยั ของแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ประเด็นแรก แบบจาลองทางความคิดเรื่ อง
ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีเป็ นแบบจาลองที่สาคัญมาก เนื่องจากเป็ นแนวคิดพื ้นฐานในการสร้ างแบบจาลอง
อื่น ๆ จากผลการวิจยั พบว่า แบบจาลองทางความคิดในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อสมดุลและหลักของเลอชาเตอลิเอไม่
ถูกต้ องเพราะขาดแนวคิดพื น้ ฐานอย่างเรื่ องภาวะสมดุล ประเด็นที่ สอง นักเรี ยนไม่สามารถนึกภาพในระดับ
จุลภาคได้ เนื่องจากเนื ้อหาเรื่ องสมดุลเคมีมีความเป็ นนามธรรมส่วนใหญ่เป็ นการทดลองที่ไม่ได้ ถูกตีความหมาย
ออกมาในระดับจุลภาค ผลการวิจยั บ่งชี ้ว่านักเรี ยนไม่สามารถจินตนาการเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารทัง้
3 ระดับได้ ประการสุดท้ าย นักเรี ยนขาดการฝึ กฝนในการสร้ างแบบจาลองทางความคิด ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนอธิบายเหตุผลได้ ถกู ต้ องแต่ไม่สามารถวาดภาพออกมาได้ หรื อวาดภาพได้ แต่อธิบายเหตุผลไม่ได้
จากสาเหตุ ดัง กล่ า ว สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยให้ นัก เรี ย นสร้ างแบบจ าลองของตนเอง โดยผ่ า น
กระบวนการทดสอบ ดัดแปลงแก้ ไข และขยายแบบจาลองทางความคิดจนกระทัง่ สอดคล้ องกับแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนีค้ ือ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน (Mode-based learning)
(Harrison and Treagust, 2000) และการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั ต้ องการที่จะพัฒนาแบบจาลองทางความคิดเรื่ อง
สมดุลเคมีด้วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5

เอกสารอ้ างอิง

ชาตรี ฝ่ ายคาตา. 2551. แนวคิดทางเลือกของนักเรี ยนในวิชาเคมี. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี 19 (2): 10-28.
ชัยยนต์ ศรี เชียงหา. 2554. การพัฒนาแนวคิดเรื่ องสมดุลเคมีและเจตคติต่อเคมีของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน. วิทยานิพนธ์ศกึ ษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ณัชธฤต เกื ้อทาน, ชาตรี ฝ่ ายคาตา และ สุดจิต สงวนเรื อง. 2554. แบบจาลองความคิดเรื่ องพันธะเคมีของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4. วารสารสงขลานคริ นทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 17 (2):
299-314.
เยาวเรศ ใจเย็น, เพ็ญศรี บุญสวรรค์สง่ และนฤมล ยุตาคม. 2550. แนวคิดเรื่ องสมดุลเคมีของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารสงขลานคริ นทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 13 (4):
541-553.
Chi, M. T. H. and Roscoe, R. D. 2002. The processes and challenges of conceptual change.
In M. Limon and L. Mason (Eds.), Reconsidering conceptual change: Issues in theory and
practice. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers: 3-27
Harrison, A. G. and D. F. Treagust. 2000. “A typology of school science models.”
International Journal of Science Education 22: 1011-1026.
Johnstone, A. H. 1993. “The development of Chemistry Teaching: A Changing Response to a
Changing Demand.” Journal of Chemical Education 70 (9): 701-705.
Justi, R. and J. K. Gilbert. 2002. Models and modeling in chemical education. In J. K. Gilbert, O. De
Jong, R. Justi, D. F. Treagust, and J. H. Van Driel (Eds.). Chemical Education: Towards
Research-Based Practice. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 47-68.
Van Driel, J. H. and W. Gräber. 2002. “The teaching and learning of chemical equilibrium.” In J. K.
Gilbert, O. De Jong, R. Justi, D. F. Treagust, and J. H. Van Driel. (eds.). Chemical Education:
Towards Research-Based Practice. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 271-292.

8

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
เรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะร่ วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง
Developing Grade 10 Students’ Ability in Making Scientific Explanation Using Argument-driven
Inquiry Approach in The topic of Force, Mass, and Law of Motion
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 29 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถในการ
สร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาเพื่อจัดกลุ่มคาตอบของนักเรี ยน
รายข้ อในแต่ละองค์ประกอบของการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ ความสามารถในการสร้ าง
คาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก จากนันท
้ าการแบ่งอันตรภาค
ชัน้ ตามหลักการทางสถิติ 3 ระดับ (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) ผลการวิจัยพบว่า หลังจัดการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะร่ วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับดี (1.75
คะแนน) และลัก ษณะของแบบทดสอบที่ ดี คื อ มี ข้ อ มูล ประกอบสถานการณ์ ที่ ค รบถ้ ว นและสอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ เพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักฐานและนาไปสูก่ ารสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่สมบูรณ์

ABSTRACT
This research aims to study grade 10th students’ ability in making scientific explanation
(N=29). The research instrument was the scientific explanation ability test. The data was analyzed by
content analysis for categorized the students’ answer in each component of scientific explanation and
then analyzed the overall picture of the students’ ability in making scientific explanation by weighted
arithmatic mean and grouped the data into 3 class intervals (Full score=2). The results showed that
after learning through argument-driven inquiry approach, the students had ability in making scientific
explanation in good level (1.75 scores). Moreover, the good character of scientific explanation ability
test should have comprehensive background information and relating situation for applying to
evidence and led to making the complete scientific explanation.
Key Words: scientific explanation, argument-driven inquiry, physics
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คานา
การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการแก้ ไขปั ญหา
ใหม่ของโลกในอนาคต โดยการนาความรู้ และทักษะไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม โดยองค์กรเพื่อความ
ร่ วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ได้ จัดให้ มีโครงการการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment, PISA) เพื่อประเมินการรู้ เรื่ อง (literacy) ใน 3 ด้ าน หนึ่งในนัน้ คือการ
ประเมิ น ด้ า นการรู้ เรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง ความรู้ ความเข้ าใจแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ โดยใช้ ห ลักฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการตัดสิน ใจ โต้ แ ย้ ง และน าเสนอต่อสาธารณชน
(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2557; Partnership for 21st
century skills, 2008)
ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Explanation) ถือเป็ นหนึง่ ในตัวบ่งชี ้ถึง
ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นการสื่อสารที่สามารถบ่ง
บอกถึงความเข้ าใจแนวคิดหรื อเนื อ้ หา โดยการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ เป็ นการอธิ บายลักษณะของ
ปรากฏการณ์ และต้ องมีการให้ เหตุผลเชิงตรรกะที่สอดคล้ องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ การได้ มาซึง่ คาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) ข้ อกล่าวอ้ าง (Claim) คือ การยื นยันข้ อสรุ ปในการตอบ
คาถามหรื อปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ 2) หลักฐาน (Evidence) คือ ข้ อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ และ 3) การให้ เหตุผล
(Reasoning) คือ การเชื่อมโยงระหว่างข้ อกล่าวอ้ างและหลักฐานโดยใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Mcneill,
Lizotte, and Krajcik, 2006; Mcneill and Krajcik 2008; Kuhn and Reiser, 2004)
เมื่อฉันเข้ าฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพที่โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง พบว่านักเรี ยนมีปัญหาในการสร้ างคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายแนวคิดหรื อนาเสนอผลการทดลอง ฉันจึงให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบการสร้ างคาอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์ และทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยน พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ไม่
สมบูร ณ์ เช่ น นัก เรี ย นตอบเพี ย งข้ อกล่าวอ้ างเท่านัน้ โดยไม่แ สดงหลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ หรื อเหตุผ ลในการ
เชื่อมโยงหลักฐานกับข้ อกล่าวอ้ างของนักเรี ยน ฉันจึงหาแนวทางในการแก้ ปัญหา โดยฉันได้ สร้ างแบบวัดความ
ต้ องการการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน (Need Assessment) พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ต้องการให้ จดั การเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ความเข้ าใจมากกว่าจดจา มีสว่ นร่ วมในการเรี ยนรู้ และเปิ ดโอกาสให้ ร่วมอภิปรายหรื อตังค
้ าถาม
จากการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะร่ วมกับกลวิ ธีการโต้ แย้ ง
(Argument-Driven Inquiry, ADI) โดยประยุกต์ตามกรอบแนวคิดของ Mcneill and Krajcik (2008); Sampson
and Gleim, (2009); Sampson, Enderle, Groom, and Witte (2013) ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้ 1) การกาหนด
ประเด็นที่ศกึ ษา 2) การสรรสร้ างและวิเคราะห์ข้อมูล 3) การสร้ างข้ อโต้ แย้ งชัว่ คราว 4) กิจกรรมการโต้ แย้ ง 5) การ
เขียนรายงาน และ 6) การอภิปรายสะท้ อนผลและการปรั บปรุ งรายงาน ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ นีม้ ีลกั ษณะที่ เน้ น
กระบวนการการทางานของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นักเรี ยนได้ เป็ นผู้สร้ างองค์ความรู้ ด้ วยตนเอง และเป็ นการ
สนับสนุนให้ นกั เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญ ยกตัวอย่างเช่น การ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ และการร่ วมมือตรวจสอบข้ อมูลที่ไ ด้ จากสิ่งที่ได้ ค้นพบ เป็ นต้ น และมีขนั ้ ตอนที่เน้ นให้
นักเรี ยนได้ สร้ างและปรั บปรุ งคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบไปด้ วย ข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐาน และการให้
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เหตุผล เพื่อใช้ สาหรับประกอบกิจกรรมการโต้ แย้ ง โดยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เป็ นผู้นาเสนอในการสร้ างข้ อโต้ แย้ ง
และข้ ออธิบายด้ วยตนเอง
ดั ง นั น้ ฉั น จึ ง สนใจศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะร่ ว มกั บ กลวิ ธี ก ารโต้ แย้ ง เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง แรง มวล และกฎ
การเคลื่อนที่

วิธีการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษาในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนครั ง้ นี ้ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในโครงการ
ห้ องเรี ยนพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม จานวน 1 ห้ องเรี ยน โดยมีจานวน
นักเรี ยนหญิง 29 คน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ ในกรุ งเทพมหานคร
วิธีการเก็บข้ อมูล
ฉันดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. จัดทาแบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ประเภทอัตนัย ประกอบด้ วย
3 องค์ประกอบ คือ สถานการณ์ ข้ อมูลประกอบสถานการณ์ และคาสัง่ จานวน 7 ข้ อ ซึ่งครอบคลุม 5 เนือ้ หา
ได้ แก่ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตันจานวน 1 ข้ อ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันจานวน 2 ข้ อ กฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันจานวน 2 ข้ อ แรงเสียดทานจานวน 1 ข้ อ และการนากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้
จานวน 1 ข้ อ ตามลาดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาและความเที่ยงตรงเชิ ง
โครงสร้ างโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
2. เมื่อเสร็ จสิ ้นการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะร่ วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง (จานวน 5 แผน) อีก 2
สัปดาห์ตอ่ มาจึงนาแบบทดสอบไปใช้ กบั กลุม่ ที่ศกึ ษาโดยกาหนดเวลาในการทาแบบทดสอบ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ฉันทาการวิเคราะห์ เชิงเนื ้อหาในแต่ละองค์ประกอบของการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาสตร์ คือ ข้ อกล่าว
อ้ าง (Claim) หลักฐาน (Evidence) และ การให้ เหตุผล (Reasoning) เพื่อจัดกลุ่มคาตอบของนักเรี ยนรายข้ อ
อย่างละเอียด โดยทาการแบ่งเกณฑ์แปลผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ออกเป็ น 3 ระดับ ซึง่ มีคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน ได้ แก่ ระดับดี (2 คะแนน) ระดับพอใช้ (1 คะแนน) และระดับ
ปรั บปรุ ง (0 คะแนน) ตามกรอบแนวคิดของ Mcneill and Krajcik (2008) จากนัน้ ฉันท าการวิ เคราะห์
ความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
และทาการแบ่งอันตรภาคชันตามหลั
้
กการทางสถิติ เพื่อทาการแปลผลคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ ระดับดี
(2.00-1.40 คะแนน) ระดับพอใช้ (1.30-0.70 คะแนน) และระดับปรับปรุ ง (0.60–0.00 คะแนน)
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในแต่ละองค์ประกอบ
โดยใช้ แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ จานวน 7 ข้ อ แสดงได้ ดงั Table 1
Table 1 Number and Percentage of Students’ Ability in Making Scientific Explanation in 3
Components as Claim, Evidence and Reasoning (Number = 29)
Problem

1
2
3
4
5
6
7

Claim
Level
Good Medium
Number (%)
23
6
(79.31) (20.69)
26
3
(89.66) (10.34)
24
5
(82.76) (17.24)
17
1
(58.62) (3.45)
20
2
(68.97) (6.90)
29
0
(100.00) (0.00)
27
0
(93.10) (0.00)

Evidence
Level
Poor Good Medium Poor
Number (%)
0
26
2
1
(0.00) (89.66) (6.90) (3.45)
0
28
1
0
(0.00) (96.55) (3.45) (0.00)
0
23
6
0
(0.00) (79.31) (20.69) (0.00)
11
28
0
1
(37.93) (96.55) (0.00) (3.45)
7
28
1
0
(24.14) (96.55) (3.45) (0.00)
0
21
6
2
(0.00) (72.41) (20.69) (6.90)
2
16
12
1
(6.90) (55.17) (41.38) (3.45)

Reasoning
Level
Good Medium Poor
Number (%)
27
1
1
(93.10) (3.45) (3.45)
28
1
0
(96.55) (3.45) (0.00)
28
0
1
(96.55) (0.00) (3.45)
16
9
4
(55.17) (31.03) (13.79)
21
6
2
(72.41) (20.69) (6.90)
22
6
1
75.86) (20.69) (3.45)
18
9
2
(62.07) (31.03) (6.90)

จาก Table 1 เมื่อพิจารณาจานวนนักเรี ยนตามระดับคะแนนความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ ในแต่ละข้ อในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า
ข้ อกล่ าวอ้ าง (Claim) แบบทดสอบข้ อที่ 6 เรื่ องแรงเสียดทาน มีจานวนนักเรี ยนที่สามารถสร้ างข้ อกล่าว
อ้ างระดับดีสงู สุด คือ 29 คน เมื่อกาหนดสถานการณ์การทดลองหาขนาดของแรงเสียดทาน โดยใช้ เครื่ องชัง่ สปริ ง
ดึงแผ่นไม้ ที่วางทับด้ วยวัตถุ 3 ชนิด โดยใช้ แผ่นไม้ เดียวกันและดึงบนพืน้ ผิวสัมผัสเดียวกัน และมีการให้ ข้อมูล
ประกอบสถานการณ์ คือตารางแสดงนา้ หนักของแผ่นไม้ และวัตถุ ขนาดของแรงที่ดึงวัตถุ เมื่อวัตถุเริ่ มเคลื่อนที่
และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ วคงที่ ซึ่งนักเรี ยนสามารถสร้ างข้ อกล่าวอ้ างได้ โดยพิจารณาจากข้ อมูลประกอบ
สถานการณ์ จากตารางที่กาหนดให้ คือนา้ หนักของแผ่นไม้ และวัตถุ ในขณะที่แบบทดสอบข้ อที่ 4 เรื่ องกฎการ
เคลื่ อนที่ ข้ อที่ สามของนิ วตัน จานวนนัก เรี ย นที่ สามารถสร้ างข้ อกล่าวอ้ างระดับดีมีจ านวนต่าสุด คือ 17 คน
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ลักษณะของแบบทดสอบในข้ อนี ้ให้ นกั เรี ยนสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ องแรงคูก่ ิริยา-ปฏิกิริยา ที่เกิดขึ ้นใน
กรณีที่วตั ถุไม่สมั ผัสกัน การกาหนดสถานการณ์ วัตถุ 2 ก้ อนผูกติดกันด้ วยเชือกเบา และแขวนติดกับเพดาน ดัง
แสดงใน Figure 1 โดยให้ นกั เรี ยนสร้ างข้ อกล่าวอ้ างว่าแรงปฏิกิริยาของแรงที่เกิดจากน ้าหนักของวัตถุก้อนที่ 1 คือ
แรงใด พร้ อมกับให้ นกั เรี ยนเขียนแผนภาพเสรี (Free body diagram)

𝑚1

𝑔

𝑚2

Figure 1 Background information of question 4
พบว่านักเรี ยนระดับปรั บปรุ งสร้ างข้ อกล่าวอ้ างที่ไม่ถูกต้ อง โดยนักเรี ยนระบุว่า แรงปฏิกิริยาของแรงที่เกิดจาก
น ้าหนักของวัตถุก้อนที่ 1 คือแรงตึงเชือก เนื่องจากนักเรี ยนเข้ าใจว่าแรงตึงเชือกเป็ นแรงที่กระทากับน ้าหนักของ
วัตถุ โดยไม่พิจารณาว่าแรงตึงเชือกเป็ นแรงที่กระทากับวัตถุ ไม่ใช่แรงปฏิกิริยาของแรงที่เกิดจากน ้าหนักของวัตถุ
หลั ก ฐาน (Evidence) พบว่ า แบบทดสอบข้ อที่ 2 เรื่ อ งกฎการเคลื่ อ นที่ ข้ อที่ ส องของนิ ว ตัน และ
แบบทดสอบข้ อที่ 4 และข้ อที่ 5 เรื่ องกฎการเคลื่ อนที่ ข้อที่ ส ามของนิ วตัน มี จ านวนนัก เรี ยนที่ สามารถแสดง
หลักฐานในระดับดีมีค่าสูงสุด คือ 28 คน โดยแบบทดสอบข้ อที่ 2 มีลกั ษณะของแบบทดสอบเป็ นการกาหนด
สถานการณ์ ในการทดลองหาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงและความเร่ งจากรถทดลอง ที่มีมวลต่างกัน 3 คัน โดย
กาหนดข้ อมูลประกอบสถานการณ์ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ คือกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงและความเร่ ง โดยให้ นักเรี ยนอธิ บายว่า รถทดลองคันใดมีมวลมากและน้ อยที่สุด ซึ่ง
นักเรี ยนสามารถนาหลักฐานที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบสถานการณ์ จากกราฟที่กาหนดให้ มาสามารถ
ค าอธิ บ ายเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ โ ดยง่ า ย ส่ ว นแบบทดสอบข้ อที่ 4 และข้ อ ที่ 5 ลัก ษณะของข้ อ มู ล ประกอบ
สถานการณ์ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานที่นามาสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างคือ ทิศทางและแรงกิริยาจากคาสัง่ ที่แบบทดสอบ
กาหนด ซึง่ พบว่านักเรี ยนสามารถแสดงหลักฐานและเข้ าใจทิศทางของแรงที่กระทากับวัตถุ โดยการเขียนทิศทาง
ของแรงกิริยาได้ ถกู ต้ อง
ในขณะที่ แ บบทดสอบข้ อที่ 7 เรื่ องการน ากฎการเคลื่ อนที่ ข องนิ วตัน ไปใช้ พบว่าจ านวนนัก เรี ย นที่
สามารถแสดงหลักฐานในระดับดีน้อยที่สดุ เพียง 16 คน และจานวนนักเรี ยนระดับในพอใช้ มี 12 คน โดยลักษณะ
ของแบบทดสอบกาหนดให้ มีข้อมูลประกอบสถานการณ์ เพื่ อใช้ เป็ นหลักฐานในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง 2
ประเด็น พบว่านักเรี ยนระดับพอใช้ จะแสดงหลักฐานเพียง 1 ใน 2 ประเด็น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนข้ อ
กล่าวอ้ าง
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การให้ เหตุผล (Reasoning) พบว่าแบบทดสอบข้ อที่ 2 และข้ อที่ 3 เรื่ องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ
นิวตัน จานวนนักเรี ยนที่ สามารถให้ เหตุผลในระดับดีมีค่าสูงสุด คือ 28 คน โดยลักษณะของการให้ เหตุผลที่
นามาใช้ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ที่กาหนดให้ นักเรี ยนสามารถนากฎการเคลื่อนที่ข้อ
ที่สองของนิวตันมาใช้ ในการเชื่ อมโยงหลักฐานกับข้ อกล่าวอ้ าง แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนเข้ าใจความสัมพันธ์ ของ
แรง มวล และความเร่ ง ตามกฎการเคลื่อนที่ ข้ อที่ ส องของนิ วตัน ในขณะที่ แบบทดสอบข้ อที่ 4 เรื่ องกฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน พบว่าจานวนนักเรี ยนที่สามารถให้ เหตุผลในระดับดีมีคา่ ต่าสุด คือ 16 คน และระดับ
พอใช้ มีค่าสูงสุด คือ 9 คน เนื่องจากแบบทดสอบข้ อนี ้มีแนวคิดเรื่ องแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาในกรณี ที่วตั ถุไม่สมั ผัส
กัน ซึง่ พบว่านักเรี ยนกลุ่มระดับพอใช้ แสดงเหตุผลในการเชื่อมโยงข้ อกล่าวอ้ างและหลักฐานได้ ถูกต้ องบางส่วน
โดยพิจารณาว่าแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาเป็ นแรงที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้ าม ซึง่ ไม่พิจารณาว่าแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาเป็ นแรงที่วตั ถุคนละก้ อนกระทาต่อกัน
เมื่อพิจารณาความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ รายข้ อของนักเรี ยนแล้ ว ฉันได้ ทาการ
วิเคราะห์ ความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิ ทยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นในภาพรวมต่อ โดยใช้ วิธีก ารหา
ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก จากนันท
้ าการแบ่งอันตรภาคชันตามหลั
้
กการทางสถิติ เพื่อทาการแปลผลคะแนนออกเป็ น
3 ระดับ ดังนี ้ ระดับดี (2.00-1.40 คะแนน) ระดับพอใช้ (1.30-0.70 คะแนน) และระดับปรั บปรุ ง (0.60-0.00
คะแนน) ได้ ผลดังแสดงใน Table 2
Table 2 Weighted Arithmatic Mean of overall of scientific explanation ability test
Problem
1
2
3
4
5
6
7
Total score

Claim
1.79
1.90
1.83
1.21
1.45
2.00
1.86
1.72

Score (2 points)
Evidence
Reasoning
1.86
1.90
1.97
1.97
1.79
1.93
1.93
1.41
1.97
1.66
1.66
1.72
1.52
1.55
1.81
1.73

Total score
1.85
1.95
1.85
1.52
1.69
1.79
1.64
1.75

จาก Table 2 พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ใน
แบบทดสอบข้ อที่ 2 เรื่ องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน มากที่สุด คือ 1.95 คะแนน โดยนักเรี ยนสามารถ
สร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ และข้ อมูลประกอบสถานการณ์ ได้ ใน 1 ขัน้ ตอน
กล่าวคือนักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประกอบสถานการณ์จากกราฟที่กาหนดให้ เพื่อนามาสร้ างคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ ได้ ในขณะที่แบบทดสอบข้ อที่ 4 เรื่ องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนน
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การสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมต่าสุด คือ 1.52 คะแนน เนื่องจากนักเรี ยนมีแนวคิด คลาดเคลื่อน
เรื่ องแรงคูก่ ิริยา-ปฏิกิริยา ในกรณีที่วตั ถุไม่สมั ผัสกัน ซึง่ นักเรี ยนพิจารณาว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา มีขนาดเท่ากัน
และทิศทางตรงข้ ามกัน และมีนกั เรี ยนบางส่วนที่ระบุว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยานัน้ เป็ นแรงที่กระทากันคนละก้ อน
แต่นกั เรี ยนไม่สามารถระบุแรงคู่กิริย า-ปฏิกิริยาในกรณีที่วตั ถุไม่สมั ผัสกันได้ ถูกต้ อง ทาให้ นกั เรี ยนได้ คะแนนใน
องค์ประกอบของการให้ เหตุผลต่า เนื่องจากนักเรี ยนแสดงเหตุผลไม่สมบูรณ์ หรื อแสดงเหตุผลไม่ถูกต้ อง จึงทาให้
คะแนนในองค์ ประกอบของข้ อกล่าวอ้ างของนักเรี ยนต่า เนื่ องจากนักเรี ยนมีแนวคิดที่ คลาดเคลื่อน จึงทาให้
นักเรี ยนระบุข้อกล่าวอ้ างไม่ถกู ต้ อง
ความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ 1.75
คะแนน จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ใน
แต่ละองค์ประกอบ พบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการแสดงหลักฐานมากที่ สุด คือ 1.81 คะแนน นักเรี ยน
สามารถแสดงหลัก ฐานจากข้ อมูล ประกอบสถานการณ์ เ พื่ อ น ามาสนับ สนุ น ข้ อ กล่ า วอ้ า ง และนั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้ างและการให้ เหตุผลที่สอดคล้ องกัน คือ 1.72 และ 1.73 คะแนนตามลาดับ
เนื่องจากการให้ เหตุผลเป็ นการใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ สามารถแสดงแนวคิดหรื อความเข้ าใจของนักเรี ยน
เพื่อนาไปสูก่ ารระบุข้อกล่าวอ้ าง

สรุปผลการวิจัย
เมื่อจัดการเรี ย นรู้ แบบสื บเสาะร่ วมกับกลวิธี การโต้ แย้ ง เรื่ อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ พบว่า
สามารถพัฒนาความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิ จารณาแต่ละองค์ ป ระกอบของการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิ ทยาศาสตร์ นัก เรี ย นมีความสามารถในการแสดง
หลักฐานมากที่สุด และจากการวิเคราะห์ แบบทดสอบการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าลักษณะของ
แบบทดสอบความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ ที่ใช้ ต้องมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลประกอบสถานการณ์ และกาหนดข้ อมูลประกอบสถานการณ์ ให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถแสดงการ
ให้ เหตุผล โดยการเลือกใช้ หลักฐานได้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้
อย่างครอบคลุม นาไปสู่การสร้ างคาอธิ บายเชิ งวิทยาศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี พ้ บว่า คาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนสามารถแสดงแนวคิด ของนักเรี ยนในเนื อ้ หานัน้ ๆ ได้ อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Khun and Reiser (2004) ที่กล่าวว่าคาอธิบายเชิงวิยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนสร้ างขึ ้นสามารถบ่งบอกถึง
แนวคิดและความเข้ าใจเชิงลึกของนักเรี ยนได้

ข้ อเสนอแนะ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะร่ วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง ครู ควรเน้ นให้ นกั เรี ยนพิจารณาในการใช้ หลักฐาน
ให้ ครบถ้ วนและเพียงพอ เพื่อนาไปสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง และใช้ ในการให้ เหตุผลได้ อย่างสมบูรณ์
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การพัฒนาแนวคิด เรื่อง สนามของแรง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ด้ วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
The Development of Grade 11th Students’ Conception of Force Fields
by Inquiry based Approach
รวิวรรณ บุณยเสนา1* เอกภูมิ จันทรขันตี1 และ เฉลิมพล กาญจนวริ นทร์ 2
Raviwan Boonyasena1*, Ekgapoom Jantarakantee1 and Chalermpol Kanchanawarin2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อแนวคิดเรื่ องสนาม
ของแรง ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มที่ศึกษา ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 38 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดแนวคิดเรื่ องสนามของแรง บันทึกหลังการสอนของครู และ
บันทึกการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ยน ผู้วิจัยทาการวิ เคราะห์ ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ เนื อ้ หาและจัดกลุ่มแนวคิด ของ
นักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ และหาค่าร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยพัฒนาแนวคิดเรื่ อง
สนามของแรง ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยหลังเรี ยนนักเรี ยนมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิด ถูกต้ องเพิ่ม
มากขึ ้น ทังแนวคิ
้
ดเรื่ องสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้ มถ่วง

ABSTRACT
The objective of this study was to study the development of grade 11th students’ conception
of Force Fields by Inquiry based Approach. The participants of this study included thirty-eight 11th
grade students. The instruments used in the study consisted of the concept test, teacher’s reflection
and student’s journal. The data was analyzed by content analysis, categorized into group, and
calculated the percentage in each group. The result revealed that using Inquiry based Approach
could develop grade 11th students’ conception of Force Fields. The students increased their
understanding in the topics of Magnetic Field, Electric Field, and Gravitational Field.

Key Words: Conception, Force Fields, Inquiry
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คานา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในโลกปั จจุบนั การนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้ เป็ นผลให้ ได้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ที่สง่ ผลต่อชีวิตทุกด้ าน ทุกคนจึงจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี [สสวท.], 2554) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ กาหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ม่งุ เน้ นพัฒนาด้ านความรู้ วิทยาศาสตร์ และการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต โดยมีการเชื่อมโยงความรู้ กับทักษะกระบวนการ เพื่ อให้ นักเรี ยนสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยน
มัธ ยมศึก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวัด กรุ ง เทพมหานคร สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึก ษาเขต 2 โดยเป็ นโรงเรี ย นหญิ ง ล้ ว น พบว่ า ในปี การศึก ษา 2555 นัก เรี ย นได้ ค ะแนนเฉลี่ ย วิ ช า
วิทยาศาสตร์ 34.90 คะแนน ในปี การศึกษา 2556 นักเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 31.97 คะแนน จะ
เห็นได้ ว่าคะแนนที่ได้ ลดลงจากปี การศึกษาที่ผ่านมา และเมื่อนาคะแนนจาก ปี การศึกษา 2556 มาเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรี ยนกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรี ยนมีค่าต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดคือ 31.97 และ 33.74 คะแนน ตามลาดับ จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ พบว่า
ในสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1 กาหนดไว้ ว่ า นักเรี ยนควรมีความเข้ าใจธรรมชาติของแรง
แม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้ มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และนาสิ่งที่
ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ ประโยชน์อย่างถูกต้ องและมีคณ
ุ ธรรม ผลการทดสอบพบว่าในสาระนี ้มี คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรี ยน
ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ คือ 22.69 25.06 22.78 และ 22.81 คะแนน
ตามลาดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ [สทศ], 2557)
จากประสบการณ์ การสอนของผู้วิจัยที่ สอนในโรงเรี ยนดังกล่าว เป็ นเวลา 7 ปี พบว่า สาเหตุที่ทาให้
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรี ยนมีค่าต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ในมาตรฐาน
ว 4.1 อาจมาจากการจัดการเรี ยนการสอนของครู ที่เน้ นการบรรยายมากกว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ครู สอนด้ วย
วิธีการท่องจาและไม่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจากการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเร่ งสอน
ให้ ทันตามเวลาที่ กาหนด ทาให้ นักเรี ยนมีแนวคิดเรื่ องสนามของแรงคลาดเคลื่อน เพราะเป็ นเนือ้ หาที่มีความ
ซับซ้ อนและเป็ นนามธรรม ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถทาความเข้ าใจได้ โดยง่าย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ขจรศักดิ์
บัวระพันธ์ และคณะ (2549) ที่ได้ สมั ภาษณ์ นกั ศึกษาครู วิชาเอกฟิ สิกส์ จานวน 4 คน เกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรี ยนรู้ เรื่ องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุว่า ครู ผ้ สู อนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของนักศึกษาทัง้ 4 คน
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ องแรงและการเคลื่อนที่ ของวัตถุให้ กับนักศึกษาอย่างไร โดยนักศึกษาครู วิชาเอกฟิ สิกส์ ได้ ใ ห้
คาตอบว่า ครู ผ้ ูสอนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้
การบรรยายเป็ นหลัก และมุ่ง เน้ น การท่ อ งจ าสมการต่ า งๆ มากกว่ า ความเข้ า ใจในแนวคิ ด ส าคัญ และการ
ประยุก ต์ ใช้ ในชี วิตประจาวัน ทาให้ ผ้ ูเรี ย นขาดความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และมี เจตคติที่ไ ม่ดีต่อการเรี ย น และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ มัทรี ยา นาคสงวน (2556) ซึ่งได้ ศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องแรงและความดันของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบบรรยายและจัดกิจกรรมสาหรับให้ นักเรี ยนปฏิบัติด้วย
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ตนเองน้ อย พบว่านักเรี ยนไม่ชอบเรี ยนในหน่วยนี ้ เพราะนักเรี ยนมองไม่เห็นภาพของแรง เป็ นเรื่ องที่เป็ นนามธรรม
มองว่าเป็ นเรื่ องที่ยากและไกลตัว จึงไม่คอ่ ยสนใจ ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่สามารถเรี ยนรู้ แนวคิดได้ อย่างถูกต้ อง
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยกระตุ้น ความสนใจ ทา
ให้ นัก เรี ย นอยากเรี ยนวิทยาศาสตร์ และเข้ าใจแนวคิดทางวิท ยาศาสตร์ เพื่ อเป็ นพื น้ ฐานในการเรี ย นรู้ ทาให้
นักเรี ยนเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ได้ เข้ าใจและเป็ นเรื่ องง่ายขึน้ (ทิศนา แขมมณี , 2551) การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เป็ นการสอนที่มงุ่ ให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้ เรื่ องใหม่ โดยมีพื ้นฐานมาจากความรู้
เดิม อาศัยกระบวนการที่นกั เรี ยนต้ องสืบค้ น เสาะหา สารวจตรวจสอบด้ วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความ
เข้ าใจ และเกิดการรับรู้ ความรู้ นนอย่
ั ้ างมีความหมายและสามารถสร้ างเป็ นองค์ความรู้ ของนักเรี ยนเอง (สสวท.
2546) โดยครู ต้องทาหน้ าที่เป็ นผู้กระตุ้นนักเรี ยนให้ เกิดคาถาม เกิดการคิด และลงมือแสวงหาความรู้ เพื่อนามา
หาคาตอบหรื อข้ อสรุ ปด้ วยตนเอง ครู มีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในด้ านต่างๆ
เช่น การสืบค้ นหาแหล่งความรู้ การวิเคราะห์ ข้อมูล การสรุ ปข้ อมูล การอภิปรายโต้ แย้ งทางวิชาการ การทางาน
ร่ วมกับผู้อื่น เป็ นต้ น (ทิศนา แขมมณี, 2551) การสืบเสาะหาความรู้ จึงเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนรู้ ที่นามาใช้
ได้ ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ ทาให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ (Zion, Michalsky and Mevarech, 2005)
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ในฐานะครู ผ้ สู อนวิชาฟิ สิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงสนใจที่
จะพัฒนาแนวคิดเรื่ องสนามของแรงของนักเรี ยน โดยใช้ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยผลของการวิจัยใน
ครั ง้ นีจ้ ะเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในเนือ้ หาอื่นๆ เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนใน
ระดับต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ มีต่อแนวคิดเรื่ องสนามของแรง ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5

รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (Classroom Action Research) โดยมีขนตอน
ั้
เป็ นวงจร 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การวางแผนการปฏิ บัติ (Plan) ขัน้ ปฏิบัติการสอน (Act) ขัน้ สังเกตการสอน
(Observe) และขันสะท้
้
อนผลการสอน (Reflect) ในการวิจัยครั ง้ นีผ้ ้ วู ิจัยเป็ นผู้ดึงปั ญหาในการเรี ยนการสอน
ออกมาและหาวิธีเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว แล้ วนาผลที่ได้ ไปแก้ ไขปั ญหา ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
เพื่อพัฒนาการสอนในชันเรี
้ ยน นาไปสูแ่ นวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดีที่สดุ (Best Practice)

วิธีการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ ศึก ษาเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น
จานวน 1 ห้ องเรี ยน 38 คน เป็ นห้ องเรี ยนที่คละความสามารถของนักเรี ยน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษแห่งหนึง่ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยเป็ นโรงเรี ยน
หญิงล้ วน ที่เรี ยนรายวิชาการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ใน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
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เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื อ้ หาที่ ใช้ ในการวิจัย คือ เนื อ้ หากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ รายวิชาการเคลื่อนที่ และแรงใน
ธรรมชาติ เรื่ องสนามของแรง ประกอบด้ วย สนามแม่เ หล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้ มถ่วง ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
วิธีการเก็บข้ อมูล
1. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง สนามของแรง โดยใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้ วยแผนต่างๆ ดังนี ้ สนามแม่เหล็ก (2 คาบ) ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่
ของอนุภ าคที่ มีป ระจุไ ฟฟ้ า (2 คาบ) ผลของสนามแม่เหล็ก ต่อการเคลื่ อนที่ ข องตัวน าที่ มีก ระแสไฟฟ้ าผ่ าน
(2 คาบ) ผลของการเคลื่อนที่ของขดลวดในสนามแม่เหล็ก (2 คาบ) สนามแม่เหล็กโลก (2 คาบ) สนามไฟฟ้า
(2 คาบ) สนามโน้ มถ่วง (2 คาบ) รวมใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ในการวิจัยครั ง้ นีท้ งั ้ หมด 7 แผน 14 คาบ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหา รู ปแบบกิจกรรมที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน สื่อการสอน การประเมินผล
ความเหมาะสมของภาษา และเวลาที่ใช้
2. จัดทาแบบวัดแนวคิดเรื่ องสนามของแรง ซึง่ เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบประกอบการให้ เหตุผล
โดยนักเรี ยนสามารถเลือกคาตอบที่ถูกต้ องได้ มากกว่า 1 คาตอบ พร้ อมทังเขี
้ ยนอธิบายเหตุผลว่า เหตุใดจึงตอบ
เช่นนัน้ จานวน 15 ข้ อ คลอบคลุม 3 แนวคิดหลัก ได้ แก่ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้ มถ่วง มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแนวคิดโดยคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจความตรงเชิงโครงสร้ าง ความตรงเชิงเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษา และเวลาที่ใช้
3. ผู้วิจยั นาแบบวัดแนวคิดเรื่ องสนามของแรงให้ นกั เรี ยนทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้ เวลา 1 คาบ (55 นาที)
แล้ วได้ ปฏิบตั ิการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง สนามของแรง รวม 7 แผน 14 คาบ ซึง่
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกหลังการสอนของผู้วิจยั และบันทึกการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน เพื่อนามา
ปรับปรุ งการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ต่อๆ ไป เพื่อนาไปสู่การเรี ยนรู้ ที่ดีที่สดุ หลังจากที่ได้ ปฏิบตั ิการสอนจน
ครบทุก แผนแล้ วได้ ใ ห้ นักเรี ย นท าการทดสอบหลังเรี ย นด้ วยแบบวัดแนวคิดฉบับ เดิม โดยใช้ เวลาในการท า
แบบทดสอบเท่าเดิมคือ 1 คาบ (55 นาที)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรี ยน โดยแบ่งกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
แนวคิ ด ถูก ต้ อง (SU) แนวคิดถูก ต้ องบางส่วน (PU) แนวคิดไม่ส มบูรณ์ แ ละคลาดเคลื่ อนบางส่วน (PU/SM)
แนวคิดไม่ถกู ต้ อง (SM) และไม่มีแนวคิด (NU) ตามกรอบแนวคิดของ Abraham et al. (1994) หาค่าความถี่และ
คานวณร้ อยละของนักเรี ยนที่อยู่ในแต่ละกลุม่ แนวคิดทังก่
้ อนและหลังเรี ยน
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การศึกษาแนวคิดเรื่ องสนามของแรง ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เมื่อเรี ยนด้ วยการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ แบ่งออกเป็ น 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดเรื่ องสนามแม่เหล็ก แนวคิดเรื่ องสนามไฟฟ้า และ
แนวคิดเรื่ องสนามโน้ มถ่วง ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิจยั ทัง้ 3 แนวคิดหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
แนวคิดเรื่ องสนามแม่ เหล็ก
การศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ องสนามแม่ เ หล็ ก แบ่ ง ออกเป็ น 6 แนวคิ ด ย่ อ ย ได้ แก่ เส้ นสนามแม่ เ หล็ ก
สนามแม่เหล็กสม่าเสมอ ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็ก
ต่อการเคลื่ อ นที่ ข องตัวน าที่ มีก ระแสไฟฟ้ าผ่ า น ผลของการเคลื่ อ นที่ ข องขดลวดในสนามแม่เ หล็ ก และ
สนามแม่เหล็กโลก ได้ ผลดังตารางที่ 1
Table 1 Percentages of Students’ Conceptions of Magnetic Field
Topics
1. Magnetic Field Line
- Single Bar Magnet
- Two Bar Magnet
2. Uniform Magnetic Field

Test
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest

3. The Motion of Charged Particle in a
Magnetic Field
- Charge Moves Parallel to The Field

Percentages of Students’ Conceptions
SU
PU PU/SM SM
NU
0.00
89.47
0.00
65.79
2.63
34.21

2.63
0.00
13.16
26.32
5.26
31.58

31.58
10.53
65.79
7.89
21.05
34.21

63.16
0.00
21.05
0.00
71.05
0.00

2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pretest
7.89
7.89 18.43 65.79 0.00
Posttest 47.37 2.63 13.16 36.84 0.00
- Charge Moves Perpendicular to The Pretest
0.00
0.00 47.37 52.63 0.00
Field
Posttest 84.21 2.63 10.53 2.63
0.00
4. The Effect of a Magnetic Field on an
Pretest
0.00
2.63
2.63 94.74 0.00
Electric Current Through a Conductor Posttest 15.79 5.26
2.63 76.32 0.00
5. Moving Coil in a Magnetic Field
Pretest
2.63 21.05 36.84 39.47 0.00
Posttest 36.84 39.47 21.05 2.63
0.00
6. Earth's Magnetic Field
Pretest
0.00
5.26 23.68 71.06 0.00
Posttest 78.95 13.16 0.00
7.89
0.00
Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with
Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding
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จากตารางที่ 1 พบว่ า ทุ ก ๆ แนวคิ ด หลัง เรี ย นนัก เรี ย นมี แ นวคิ ด ถูก ต้ อ งเพิ่ มมากขึน้ และมีแ นวคิ ด
คลาดเคลื่อนลดลง โดยนักเรี ยนส่วนมากอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ อง ยกเว้ น แนวคิดเรื่ องผลของสนามแม่เหล็กต่อ
การเคลื่อนที่ของตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ที่นักเรี ยนส่วนมากยังคงมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน
เนื่องจากการที่จะเข้ าใจแนวคิดนี ้ นักเรี ยนจะต้ องเข้ าใจเรื่ องทิศของสนามแม่เหล็ก ทิศของกระแสไฟฟ้า แล้ วหา
ทิศของแรงแม่เหล็กที่มากระทาต่อตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านโดยการใช้ กฎมือขวา ซึ่ งนักเรี ยนส่วนมากเข้ าใจใน
เรื่ องทิศของสนามแม่เหล็กเป็ นอย่างดี แต่ ยังไม่เข้ าใจในสัญลักษณ์ ต่างๆ ของวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์ ที่ใช้ แทน
แบตเตอรี่ ในวงจรไฟฟ้าจะมีขีดสันกั
้ บขีดยาว นักเรี ยนบางคนไม่ทราบว่าอันไหนเป็ นบวกอันไหนเป็ นลบ และยัง
สับสนว่ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ จากบวกไปลบหรื อลบไปบวก จึงทาให้ ไม่ทราบว่า กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ ไปใน
ทิ ศ ทางใด ท าให้ เ กิ ดการสับ สนในการใช้ ก ฎมื อขวา และแนวคิดเรื่ องผลของการเคลื่ อนที่ ข องขดลวดใน
สนามแม่เหล็กที่นักเรี ยนส่วนมากมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ องบางส่วน ซึ่งในการอภิปรายผลหลังการทา
กิ จกรรมนัน้ ครู ควรเน้ นยา้ ผลการท ากิ จ กรรมให้ นักเรี ยนเข้ าใจว่า การที่ จะเกิ ดกระแสไฟฟ้าเหนี่ ย วนาได้ นัน้
สามารถเกิดได้ จาก 2 กรณี คือ 1.สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตดั กับขดลวด 2.ขดลวดเคลื่อนที่ตดั กับสนามแม่เหล็ก
แต่ถ้าสนามแม่เหล็กและขดลวดอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ ก็จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้า ซึง่ จะทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจได้ มากขึ ้น
แนวคิดเรื่ องสนามไฟฟ้า
การศึกษาแนวคิดเรื่ องสนามไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 แนวคิดย่อย ได้ แก่ เส้ นสนามไฟฟ้า และการเคลื่อนที่
ของประจุไฟฟ้าภายใต้ สนามไฟฟ้า ได้ ผลดังตารางที่ 2
Table 2 Percentages of Students’ Conceptions of Electric Field
Topics
1. Electric Field Lines
- Point Charges

Test
Pretest
Posttest
Pretest
Posttest

Percentages of Students’ Conceptions
SU
PU PU/SM SM
NU
5.26
97.37
2.63
76.32

7.89
0.00
18.42
18.42

47.37
0.00
39.47
5.26

39.47
2.63
39.47
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

- Electric Field Between Two Point
Charges
2. The Motion of a Charged Particle in
Uniform Electric Field
- Stationary Charge / Charge Moves
Pretest 81.58 0.00
7.89 10.53 0.00
Parallel to The Field
Posttest 94.74 2.63
0.00
2.63
0.00
- Charge Moves Perpendicular to
Pretest 76.32 7.89
7.89
7.89
0.00
The Field
Posttest 86.84 5.26
7.89
0.00
0.00
Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with
Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ทุ ก ๆ แนวคิ ด หลัง เรี ย นนัก เรี ย นมี แ นวคิ ด ถูก ต้ อ งเพิ่ มมากขึน้ และมีแ นวคิ ด
คลาดเคลื่อนลดลง โดยนักเรี ยนส่วนมากอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ อง ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ ในเรื่ องสนามไฟฟ้านัน้
ในช่วงแรกได้ ให้ นกั เรี ยนศึกษาลักษณะของเส้ นสนามไฟฟ้าจาก Simulation เรื่ องไฟฟ้าสถิตและให้ ทาการทดลอง
เรื่ องเส้ นสนามไฟฟ้า เมื่อนักเรี ยนเข้ าใจเรื่ องเส้ นสนามไฟฟ้าแล้ วให้ นกั เรี ยนฝึ กเขียนเส้ นสนามไฟฟ้าด้ วยตนเอง
และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เมื่อมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่อยู่ในบริ เวณที่มีสนามไฟฟ้าแนวการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า
จะเป็ นอย่างไร ซึง่ ทาให้ นกั เรี ยนสามารถเข้ าใจแนวคิดเรื่ องสนามไฟฟ้าได้ เป็ นอย่างดี
แนวคิดเรื่ องสนามโน้ มถ่ วง
การศึกษาแนวคิดเรื่ องสนามโน้ มถ่วง แบ่งออกเป็ น 3 แนวคิดย่อย ได้ แก่ เส้ นสนามโน้ มถ่วงของโลก การ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้ มถ่วงของโลก และน ้าหนัก ได้ ผลดังตารางที่ 3
Table 3 Percentages of Students’ Conceptions of Gravitational Field
Percentages of Students’ Conceptions
SU
PU PU/SM SM
NU
1. Earth's Gravitational Field Line
Pretest 15.79 5.26 52.63 26.32 0.00
Posttest 68.42 13.16 18.42 0.00
0.00
2. The Motion of Objects in The
Pretest 10.53 44.74 15.79 28.95 0.00
Gravitational Field of The Earth
Posttest 15.79 52.63 23.68 7.89
0.00
3. Weight
Pretest
2.63 13.16 39.47 71.05 0.00
Posttest 60.52 28.95 2.63
7.89
0.00
Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with
Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding
Topics

Test

จากตารางที่ 3 พบว่ า ทุ ก ๆ แนวคิ ด หลัง เรี ย นนัก เรี ย นมี แ นวคิ ด ถูก ต้ อ งเพิ่ มมากขึน้ และมีแ นวคิ ด
คลาดเคลื่อนลดลง โดยนักเรี ยนส่วนมากอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ อง ยกเว้ นแนวคิดเรื่ องการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้ มถ่วงของโลก ที่นกั เรี ยนส่วนมากยังคงมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ องบางส่วน โดยนักเรี ยนเข้ าใจว่า
ความเร่ งโน้ มถ่วงของโลกมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาที 2 แต่ยงั ไม่เข้ าใจในความหมายและความสัมพันธ์ ของความเร็ ว
และความเร่ ง ครู จึงควรทบทวนและให้ ความรู้ เรื่ องความเร็ วและความเร่ งก่อนเริ่ มทากิ จกรรม เพื่อให้ นักเรี ยน
เข้ าใจความสัมพันธ์ ของความเร็ วและความเร่ งได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ และสามารถเข้ าใจแนวคิดเรื่ องการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในสนามโน้ มถ่วงของโลกได้ ดียิ่งขึ ้น
จากตารางที่ 1, 2 และ 3 จะพบว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยพัฒนาแนวคิดเรื่ องสนามของแรง
โดยหลังเรี ยนนักเรี ยนมีแนวคิดถูกต้ องเพิ่มมากขึ ้นในทุกๆ แนวคิด ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั หลายชิ ้นที่
ผ่านมา อาทิ จิตติมา ดมหอม (2553) ที่พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถพัฒนาแนวคิด
เรื่ องเซลล์และการแบ่งเซลล์ หลังเรี ยนนักเรี ยนมีแนวคิดถูกต้ องเพิ่มมากขึ ้น โดยมีค่าร้ อยละของแนวคิดที่ถูกต้ อง
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนในทุกแนวคิดย่อย และสอดคล้ องกับ มัทรี ยา นาคสงวน (2556) ที่พบว่า การจัดการ
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เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนเรื่ องแรงและความดัน หลังการจัดการเรี ยนรู้
นักเรี ยนส่วนใหญ่ปรั บเปลี่ยนจากแนวคิดคลาดเคลื่อนและไม่มีแนวคิดไปเป็ นแนวคิดถูกต้ องเพิ่มมากขึน้ ได้ ทุก
แนวคิด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยพัฒนาแนวคิดเรื่ องสนามของแรง ของนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 โดยหลังเรี ย นนัก เรี ย นมีแ นวคิด อยู่ใ นกลุ่มแนวคิด ถูก ต้ องเพิ่ มมากขึน้ ทัง้ แนวคิด เรื่ อ ง
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้ มถ่วง
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The Integrated Knowledge of Thai Language and Culture for Foreigners:
The Homonym from Ramwong Madtrathan Song
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นีม้ ีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาการบูรณาการความรู้ เรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน
สาหรับสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการสอน
แบบบูร ณาการ คาพ้ อง และราวงมาตรฐาน จากนัน้ นาข้ อมูล มาวิ เคราะห์ ห าคาพ้ องที่ ปรากฏในเพลงร าวง
มาตรฐาน เพื่อสร้ างแผนการสอนที่บูรณาการความรู้ ทางภาษาจากเรื่ องคาพ้ องและความรู้ ทางวัฒนธรรมไทย
จากเรื่ องราวงมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน
เป็ นการบูรณาความรู้ ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติที่มีองค์ประกอบทัง้ 3 อย่าง คือ 1. ทักษะ
ทางภาษา ได้ แก่ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน 2. หลักภาษาไทย ได้ แก่ เรื่ องคาพ้ อง 3. วัฒนธรรม
ไทย ได้ แก่ เรื่ องราวงมาตรฐาน ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติมีความรู้ ความเข้ าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยมากขึ ้น

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the integration of Homonym and Ramwong
Madtrathan song for teaching Thai language and Thai culture to foreigners. The research was
conducted by studying documents and research about Integrated Teaching, Homonym and
Ramwong Madtrathan. The data were analyzed from Homonym appearing in Ramwong Madtrathan
song, and create lesson plans which integrated the knowledge of Homonym and Ramwong
Madtrathan. The studying was revealed that the lesson plans have three elements: 1. The language
skills including listening, speaking, reading and writing. 2. Thai grammar from Homonym 3. Thai
culture from Ramwong Madtrathan, which will make foreigners understand Thai language and Thai
culture better.

Key Words: integrated, foreigners, homonym, Ramwong Madtrathan
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คานา
ในปั จจุบัน ความก้ าวหน้ าทางด้ านการศึกษา เศรษฐกิ จ สังคม และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม รวมถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ทาให้ การเรี ยนรู้ ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาเป็ นที่ต้องการและทาให้ ประเทศต่างๆ
ให้ ความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศมากขึ ้น ดังที่ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พนั ธุ์ (2549: 3) กล่าวว่า
“แต่เดิมภาษาไทยมีฐ านะเป็ นภาษาประจาชาติ เป็ นภาษาราชการ มีหน้ าที่ และบทบาทในการใช้ สื่อสารกัน
ระหว่างคนในชาติ มาในวันนี ้ฐานะและบทบาทของภาษาไทยเปลี่ยนไป มีชาวต่างชาติสนใจเรี ยนกันอย่างจริ งจัง
และเป็ นทางการมากขึน้ ผู้สนใจเรี ยนภาษาไทยไม่ได้ จากัดแต่ชาวตะวันตกเท่านัน้ แต่ยังมีชาวตะวันออกและ
ประเทศเพื่อนบ้ านของไทยจานวนไม่น้อยที่ตา่ งสนใจเรี ยนภาษาไทยกันเพิ่มขึ ้นตลอดเวลา”
ความรู้ ทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่ จาเป็ นต่อการเรี ยนการสอนภาษาเป็ นอย่างยิ่ ง และในการที่ครู ผู้สอน
ภาษาต้ องสนใจการศึกษาวัฒนธรรมไม่ใช่เพราะเราต้ องการสอนวัฒนธรรมชนชาติอื่น แต่เพราะมีความจาเป็ นใน
การสอนภาษา ถ้ าหากไม่สอนวัฒนธรรมควบคู่ไปด้ วยแล้ วก็เหมือนกับเราสอนสัญลักษณ์ ที่ไม่มี ความหมาย
(สุภทั รา อักษรานุเคราะห์ , 2532: 15) ดังนัน้ การบูรณาการความรู้ ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเข้ าด้ วยกัน
จึงเป็ นเรื่ องที่ผ้ สู อนควรให้ ความสาคัญในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการเป็ นการสอนที่นาศาสตร์ ของสาขาต่างๆ มาผสมผสานกัน ได้ รับประโยชน์จากหลากหลายวิชาที่เน้ น
องค์รวมของเนื ้อหาวิชามากกว่าความรู้ แต่ละวิชา และจะเน้ นการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นเทคนิคการ
สอนโดยเน้ นความสนใจ ความสามารถ และความต้ องการของผู้เรี ยน การผสมผสานของเนื ้อหาวิชาในแง่มุม
ต่ า งๆ อย่ า งสัม พั น ธ์ กั น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความคิ ด รวบยอดไปสร้ างหลัก การเพื่ อ แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ได้
(เบญจมาศ อยู่เป็ นแก้ ว , 2545: 4) การบูรณาการความรู้ ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็ นการนาความรู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ กันมาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยการเชื่อมโยงความรู้ ที่จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกทักษะต่างๆ
หลายด้ าน และสามารถนาไปปฏิบัติได้ จริ งตามความต้ องการของผู้เรี ยน นอกจากนีก้ ารเรี ยนรู้ เนื ้อหาต่างๆ ใน
ลักษณะเชื่อมโยง จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมมากขึ ้น ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่
ลืมง่าย และสนุกสนานกับการเรี ยนรู้ อีกด้ วย
“คาพ้ อง” เป็ นลักษณะหนึง่ ของภาษาไทย ที่ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะคาใน
ภาษาไทยมีลกั ษณะเฉพาะหลายอย่าง เช่น บางคาออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนสะกดต่างกัน เช่น ทา – ธรรม
คาบางคาเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน เช่น พลี อ่านว่า พฺลี หรื อ พะ-ลี ก็ได้ คาบางคาเป็ นคาเดียวกัน แต่
มีหลายความหมาย เช่น เย็น หมายถึง เวลาใกล้ ค่า ประมาณ 16-18 นาฬิกา และยังหมายถึง ตรงข้ ามกับร้ อน มี
ความรู้ สึ ก เหมื อ นผิ ว หนัง ถู ก น า้ แข็ ง หรื อ บางค าอาจมี ค วามหมายเดี ย วกั น แต่ ใ ช้ ได้ ห ลายค า เช่ น ค าที่ มี
ความหมายว่า ผู้หญิง อาจใช้ ได้ ทงค
ั ้ าว่า สตรี นารี กานดา กัลยา กัลยาณี ดวงสมร นงคราญ จอมขวัญ เป็ นต้ น
ทัง้ นี เ้ พราะภาษาไทยมีการยื มคาอื่น มาใช้ เช่ น ภาษาบาลี -สัน สกฤต เขมร ฯลฯ และอีกประการหนึ่งซึ่ง เป็ น
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย คื อ ภาษาไทยมี 44 รู ป แต่มี 21 เสียง เมื่อมีการผันวรรณยุกต์จึงทาให้ มีเสียง
เหมือนกัน เช่น คาว่า ข้ า กับ ค่า ออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน รวมทังเรื
้ ่ องระดับของภาษาก็มีส่วน
ทาให้ การสื่อความหมายเดียวกัน สามารถใช้ คาได้ หลายคา ผู้เรี ยนชาวต่างชาติต้องเข้ าใจความหมายของคาแต่
ละคา และบริ บทในการใช้ คาเหล่านัน้ จึงจะสามารถเลือกใช้ คาได้ ถูกต้ องและเหมาะสม เพราะการเรี ยนการสอน
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ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนัน้ ไม่ได้ มงุ่ หวังให้ ผ้ เู รี ยนอ่านออกเขียนได้ เท่านัน้ แต่ต้องนาไปใช้ สื่อสารใน
ชีวิตจริ งได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพด้ วย
ราวงเป็ นศิล ปวัฒ นธรรมที่ แ สดงถึงเอกลัก ษณ์ ข องไทยมาช้ านาน ได้ รั บความนิ ย มมาตัง้ แต่อดีต ถึง
ปั จจุบนั และยังมีการพัฒนาแนวเพลงราวงเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เรี ยกว่าราวงมาตรฐาน ซึง่ เป็ นแนวเพลงที่เป็ น
เอกลักษณ์สามารถเข้ าถึงอารมณ์ของผู้ที่ได้ ยินและได้ ฟัง ราวงมาตรฐานยังเป็ นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ดังเดิ
้ มของไทยกับวัฒนธรรมสากล สืบเนื่องมาจากนโยบายสร้ างชาติในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ที่ต้องการ
ยกระดับการละเล่นของไทย ให้ ชาวต่างชาติได้ เห็นถึงการแสดงที่งดงามของไทย ดังนัน้ ราวงมาตรฐานจึงมิใช่เป็ น
เพียงการละเล่นพื ้นบ้ านที่เล่นกันในหมูช่ าวบ้ านทัว่ ไป หากแต่ได้ รับเกียรติให้ เป็ นการแสดงประจาชาติไทยในการ
ต้ อนรั บแขกบ้ านแขกเมืองคนสาคัญของประเทศ ราวงมาตรฐานจึงเป็ นศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ ที่เป็ นที่ชื่น
ชอบทัง้ ของคนไทยและคนต่างชาติ (ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, 2548: 21-25) นอกจากนีก้ ารเสริ มกิจกรรมให้ ผ้ ูเรี ยน
ชาวต่างชาติได้ ฝึกปฏิบตั ิท่าราวงง่ายๆ ยังสามารถเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมไทยให้ ชาติอื่นได้ เห็นลีลาท่าราที่อ่อนช้ อย
สวยงามผ่ านบทเพลงหรื อท่วงทานองอันไพเราะ สื่อความเป็ นไทย ดังนัน้ การบูรณาการการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทย โดยการนาเพลงราวงมาตรฐานมาสอนเรื่ องคาพ้ อง จะทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเชื่อมโยงเนื ้อหาด้ าน
ภาษาเรื่ องคาพ้ องและเนื ้อหาด้ านวัฒนธรรมเรื่ องราวงมาตรฐาน ทัง้ นี ้การเรี ยนรู้ เรื่ องคาพ้ องที่ต้องใช้ การท่องจา
เป็ นสาคัญ อาจจะเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อสาหรับผู้เรี ยนชาวต่างชาติ การนาเพลงราวงมาตรฐานมาใช้ ในการสอนเรื่ อง
คาพ้ อง จะทาให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติสามารถเรี ยนรู้ และจดจาเรื่ องคาพ้ องได้ อย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน ซึง่ ทาให้
รั บความรู้ ทางภาษาและวัฒนธรรม สนุกสนานกับกิ จกรรมการสอน และได้ พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทยไป
พร้ อมๆ กัน
สิริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 25-31) ได้ กล่าวถึงแนวทางในการจัดเนือ้ หาและกิจกรรมการสอนแบบ
บูรณาการว่า เป็ นการจัดกิจกรรมการสอนแบบเชื่อมโยงแนวคิด ความคิดรวบยอด และทักษะ การบูรณาการ
ลักษณะนี ้ใช้ มากในการเรี ยนการสอนด้ านภาษา เป็ นกระบวนการพิจารณาความคิดจากความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
ระหว่างการฟั ง การดู การอ่าน การพูด และการเขียน ดังนัน้ แผนการสอนที่ได้ จากการบูรณาการความรู้ ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทยจึงต้ องเชื่อมโยงเนื ้อหาสาระของเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กนั เมื่อนาเพลงราวงมาตรฐานมา
ใช้ สอนเรื่ องคาพ้ องแล้ ว แผนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน ควรประกอบด้ วย
ความรู้ ทางด้ านภาษาเรื่ องคาพ้ องและความรู้ ทางวัฒนธรรมเรื่ องราวงมาตรฐานที่เชื่อมโยงกัน กิจกรรมการสอนที่
หลากหลาย และแบบฝึ กที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาทักษะด้ านภาษาหลายๆ ด้ านไปพร้ อมกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
องค์ประกอบของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบบูรณาการ ของโกชัย สาริ กบุตร (2553: 1) ว่า
องค์ประกอบที่สาคัญที่ควรนามาบูรณาการกันมี 3 อย่าง คือ 1. ทักษะทางภาษา (Language skills) 2. หลัก
ภาษาไทย (Thai grammar) 3. วัฒนธรรมไทย (Thai culture)
การศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาการบูรณาการความรู้ เรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน สาหรับสอนภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติ และนามาสร้ างเป็ นแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องคาพ้ องจากเพลง
ราวงมาตรฐาน ซึง่ มีองค์ประกอบของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบบูรณาการอย่างครบถ้ วน
ทังด้
้ านทักษะทางภาษา หลักภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติสามารถใช้ ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมไทย
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการบูรณาการความรู้ เรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน สาหรับสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติ โดยมีวิธีการดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนแบบบูรณาการ คาพ้ อง และราวงมาตรฐาน
2. วิเคราะห์คาพ้ องที่ปรากฏในเพลงราวงมาตรฐานทัง้ 10 เพลงตามขอบเขต ดังนี ้
2.1 คาพ้ อง แบ่งคาพ้ องออกเป็ น 4 ประเภทตาม วิเชียร เกษประทุม (2557: 157-169) ได้ แก่
คาพ้ องรู ป คาพ้ องเสียง คาพ้ องทังรู้ ปและเสียง และคาพ้ องความหมาย
2.2 เพลงราวงมาตรฐาน ประกอบด้ วยเพลงราวงมาตรฐานทัง้ 10 เพลง ได้ แก่ เพลงงามแสง
เดือน เพลงชาวไทย เพลงราซิมารา เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์ วันเพ็ญ เพลงดอกไม้ ของชาติ เพลง
หญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ และ เพลงบูชานักรบ
3. นาผลการวิเคราะห์มาเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการที่บรู ณาการความรู้ ทางภาษาไทยเรื่ องคาพ้ อง
และความรู้ ทางวัฒ นธรรมไทยเรื่ องราวงมาตรฐานเข้ าด้ วยกัน โดยการจัดกิ จ กรรมการสอนจากเพลงร าวง
มาตรฐานแล้ วโยงเข้ าสูเ่ รื่ องคาพ้ องจากคาพ้ องที่ปรากฏในเพลง ประกอบด้ วยแผนการสอนทังหมด
้
10 แผน ตาม
เพลงราวงมาตรฐานแต่ละเพลง และส่งให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน ได้ แก่
3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาไทย
3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้ านสื่อการสอนภาษาไทย
3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทยในฐานนะภาษาต่างประเทศ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์คาพ้ องที่ปรากฏในเพลงราวงมาตรฐาน ได้ นามาสร้ างแผนการสอนที่บูรณาการความรู้
ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับผู้เรี ยนชาวต่างชาติ ทงหมด
ั้
10 แผน ตามเพลงราวงมาตรฐานทัง้ 10 เพลง
ซึง่ สามารถแบ่งกลุม่ ตามประเภทของคาพ้ องได้ ดงั นี ้
แผนการสอนที่ 1 มารู้ จกั คาพ้ อง
เพลงราซิมารา
แผนการสอนที่ 2 คาพ้ องรู ป
เพลงบูชานักรบ
แผนการสอนที่ 3 คาพ้ องเสียง
เพลงดอกไม้ ของชาติ
แผนการสอนที่ 4 คาพ้ องเสียง
เพลงชาวไทย
แผนการสอนที่ 5 คาพ้ องเสียง
เพลงยอดชายใจหาญ
แผนการสอนที่ 6 คาพ้ องทังรู้ ปและเสียง เพลงดวงจันทร์ ขวัญฟ้า
แผนการสอนที่ 7 คาพ้ องทังรู้ ปและเสียง เพลงคืนเดือนหงาย
แผนการสอนที่ 8 คาพ้ องความหมาย
เพลงหญิงไทยใจงาม
แผนการสอนที่ 9 คาพ้ องความหมาย
เพลงงามแสงเดือน
แผนการสอนที่ 10 คาพ้ องความหมาย
เพลงดวงจันทร์ วนั เพ็ญ
ในแผนการสอนแต่ละแผนจะประกอบด้ วยกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรี ยงลาดับเนื ้อเพลง
การเติมคาศัพท์ที่หายไปจากเพลงราวงมาตรฐาน การร้ องเพลงราวงมาตรฐานและการราวงท่าราวงมาตรฐานที่
เป็ นท่าง่ายๆ เช่น ท่าราส่ายจากเพลงราซิมารา ท่าสอดสร้ อยมาลาจากเพลงงามแสงเดือน การอภิปรายความรู้
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และข้ อคิดที่ได้ จากเนื ้อเพลง ฝึ กแต่งประโยคจากคาศัพท์ที่กาหนดให้ เป็ นต้ น แผนการสอนแบบบูรณาการนี ้ยังมี
แบบฝึ กที่หลากหลายรู ปแบบ เช่น การจับคู่ การเติมคาในช่องว่าง การเลือกตอบ ถูกผิด เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
พัฒนาทักษะในหลายๆ ด้ าน และเกิดความสนุกสนานในการเรี ยน ไม่น่า เบื่อ นอกจากนีใ้ นแผนการสอนแต่ละ
แผนยังมีใบความรู้ เพิ่มเติมสาหรับให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติเรี ยนรู้ ด้วยตนเองนอกห้ องเรี ยน เพื่อช่วยเสริ มความรู้ ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมให้ กบั ผู้เรี ยน เช่น เพลงราซิมารา ความรู้ เพิ่มเติมเรื่ องราไทย เพลงดวงจันทร์ ขวัญฟ้า ความรู้
เพิ่มเติมเรื่ อง “ขวัญ” ในภาษาไทย เพลงงามแสงเดือน ความรู้ เพิ่มเติมเรื่ องงามหรื อไม่งาม เพลงหญิงไทยใจงาม
ความรู้ เพิ่มเติมเรื่ องหญิงงามในวรรณคดี เป็ นต้ น
ผลการศึกษาการบูรณาการความรู้ ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ พบว่าแผนการสอน
เรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน มีองค์ประกอบที่สอดคล้ องกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
แบบบูรณาการของ โกชัย สาริ กบุตร (2553: 1) ว่าองค์ประกอบที่สาคัญที่ควรนามาบูรณาการกันมี 3 อย่าง คือ
1. ทักษะทางภาษา (Language skills) 2. หลักภาษาไทย (Thai grammar) 3. วัฒนธรรมไทย (Thai culture)
ดังต่อไปนี ้
1. ทักษะทางภาษา (Language skills) ได้ แก่ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
1.1 ทักษะการฟั ง ผู้เรี ยนชาวต่างชาติได้ ฝึกทักษะการฟั งจากกิจกรรมการสอนต่างๆ เช่น การ
ฟั งเพลงยอดชายใจหาญ แล้ วเติมคาศัพท์ที่หายไปให้ ถกู ต้ อง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
เพลงยอดชายใจหาญ
โอ้ ยอดชายใจ_________
ขอสมานไมตรี
น้ องขอร่ วมชีวี
กอบกรณีย์กิจ________
แม้ สดุ ยากลาเค็ญ
ไม่ขอเว้ นติดตาม
น้ องจักสู้พยายาม
_______เต็มความสามารถ
จากตัวอย่างข้ างต้ น คาศัพท์ ที่หายไปคือ หาญ ชาติ ทา ซึง่ ทัง้ 3 คาเป็ นคาพ้ องเสียง คือ หาญ-หาร
ชาติ-ชาด และ ทา-ธรรม ซึง่ นอกจากฝึ กทักษะด้ านการฟั งแล้ วยังสามารถนากิจกรรมนี ้เชื่อมโยงการเรี ยนรู้ เรื่ องคา
พ้ องเสียงได้ ด้วย
1.2 ทักษะการพูด เช่น ให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติช่วยกันสรุ ปความรู้ และข้ อคิดที่ได้ จากเพลงราซิมา
รา ซึง่ ก็คือการรู้ จกั แบ่งเวลาไม่ว่ายามเรี ยนหรื อยามเล่น เราก็ต้องตังใจท
้ าทุกกิจกรรมให้ เต็มที่ หรื อการให้ ผ้ เู รี ยน
ช่วยกันแปลความหมายของเนือ้ เพลงราวงมาตรฐาน ผู้เรี ยนก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ กัน สนทนาหารื อกันและพูด
อภิปรายร่ วมกัน นอกจากนี ้ กิจกรรมการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติร้องเพลงราวงมาตรฐาน ก็เป็ นการฝึ กทักษะ
การพูดได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
1.3 ทักษะการอ่าน ในเรื่ องคาพ้ องรู ป ผู้เรี ยนสามารถฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงคาพ้ องรู ป เช่น
บทกลอนคาพ้ องรู ปที่แต่งโดย พระยาศรี สนุ ทรโวหาร (โสภี สุขเกษม, 2549: 2)
กระบวนหนึง่ ตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลก
แต่อา่ นแยกสองความตามวิถี
วัดเขมาโกศเขมาเพลาก็มี
แต่ที่นี่ไปถึงป่ าเพลาเย็น
ที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่
ล้ วนกอไผ่ลาสล้ างเสลาเห็น
หัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็ น
หน้ าโฮเต็ลปลูกเสมาดูเพลาตา
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ผู้เรี ยนชาวต่างชาติ จะต้ องอ่านให้ ถูกต้ องจากเสียงสัมผัสและความหมายในบริ บทของประโยค และ
ผู้เรี ยนชาวต่างชาติยงั สามารถฝึ กการอ่าน ได้ จากแบบฝึ กการเขียนคาอ่านคาพ้ องรู ป ยกตัวอย่างเช่น
ทหารทุกคนพร้ อมพลีชีพเพื่อชาติได้ เสมอ
พลี อ่านว่า _________
พ่อครัวนากุ้งไปตัดกรี ออกก่อนนาไปปรุ งอาหาร
กรี อ่านว่า __________
คุณตาปลูกโกฐเขมาไว้ ทายาสมุนไพร
เขมา อ่านว่า __________
นักโบราณคดีขดุ พบปรั ก 3 กาปั่ น
ปรัก อ่านว่า __________
ฉันไปดาน ้าที่ภเู ก็ต เจอปลาดาวกับปลาปั กเป้า
ปั กเป้า อ่านว่า _________
เขาพยายามรวบรวมสมาธิก่อนขึ ้นพูดบนเวที
สมาธิ อ่านว่า _________
พ่อซ่อมเพลารถตังแต่
้ เพลาเช้ าก็ยงั ไม่เสร็ จ
เพลา อ่านว่า ________, _________
สระอา มีเสียงยาวกว่า สระอะ
สระ อ่านว่า ________, _________
นอกจากนี ้ ในแต่ละแผนการสอนยังมีใบความรู้ เพิ่มเติมที่ให้ ผ้ เู รี ยนนากลับไปเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
นอกห้ องเรี ยน โดยผู้สอนเสริ มความรู้ ในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องคาพ้ องและราวงมาตรฐาน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
ฝึ กทักษะการอ่านเพิ่มขึ ้นด้ วย
1.4 ทักษะการเขียน ผู้เรี ยนชาวต่างชาติสามารถฝึ กทักษะการเขียนจากกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมจากเรื่ องคาพ้ องเสียง โดยผู้สอนอ่านประโยคที่มีคาพ้ องเสียง เช่น
คุณยายห่มสไบสีชาด
เราทุกคนล้ วนต้ องมีความทุกข์ด้วยกันทังนั
้ น้
ละครเรื่ องนี ้มีทงหมด
ั้
3 องก์
แล้ วให้ นกั เรี ยนเขียนประโยคตามที่ครู อา่ นให้ ถกู ต้ อง หรื อ กิจกรรมส่งเสริ มทักษะการเขียนอื่นๆ
เช่น ผู้สอนแบ่งผู้เรี ยนชาวต่างชาติออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้ วให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งประโยค
จากคาพ้ องเสียงที่ผ้ สู อนกาหนดให้ ยกตัวอย่างเช่น
กลุม่ ที่ 1 :
ชาติ สู้
ธรรม ไม่
ใจ
กลุม่ ที่ 2 :
ทา
ไม่
ไหม้ หาญ จัก
กลุม่ ที่ 3 :
จักร ไจ
ชาด สู้
หาร
กลุม่ ที่ 4 :
หาร จัก
ซู่
ทา
ใจ
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าการบูรณาการเรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐานจะสามารถพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยของผู้เรี ยนชาวต่างชาติทัง้ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขี ยน แต่ผ้ ูสอนก็สามารถเน้ นทักษะใด
ทักษะหนึ่งได้ เช่น ถ้ าต้ องการเน้ นทักษะการอ่าน ก็เพิ่มกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มการอ่านให้ มากขึน้ โดยการเพิ่ม
เนื ้อหาทางด้ านวัฒนธรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกอ่านจับใจความ หรื อสร้ างบทอ่านให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกอ่านออกเสียง เป็ นต้ น
2. หลักภาษาไทย (Thai grammar) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติได้ เรี ยนรู้ เรื่ องคาพ้ องอย่างครอบคลุม ทัง้
เรื่ องการอ่านออกเสียง การเขียนสะกดคา และความหมายของคาในบริ บทต่างๆ จึงแบ่งประเภทของคาพ้ อง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
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2.1 คาพ้ องรู ป หมายถึง คาที่เขียนสะกดเหมือนกัน แต่อา่ นออกเสียงต่างกัน และมีความหมาย
ต่างกัน จากแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน ผู้เรี ยนชาวต่างชาติจะได้ เรี ยนรู้
เรื่ องคาพ้ องรู ปจานวน 10 คา ได้ แก่ กรี เขมา ปรัก ปั กเป้า พลี เพลา สมาธิ สระ เสมา แหน
2.2 คาพ้ องเสี ย ง หมายถึง คาที่ เ ขี ย นสะกดต่า งกัน แต่ อ่านออกเสี ย งเหมือนกัน และมี
ความหมายต่างกัน จากแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน ผู้เรี ยนชาวต่างชาติจะ
ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องคาพ้ องเสียงจานวน 15 คา ได้ แก่ กาญจน์-กาน-กานต์-กานท์-การ-การณ์ -กาล-กาฬ จัก-จักร
ใจ-ไจ ชาด-ชาติ ทน-ทนต์-ทล-ธน ทา-ธรรม ทุก-ทุกข์ ไทย-ไท ไม่-ไหม้ วิลาส-วิลาศ สุข-สุก-ศุกร์ สู้-ซู่ หารหาญ องค์-องก์ อย่า-หย่า
2.3 คาพ้ องทัง้ รู ปและเสียง หมายถึง คาที่เขียนสะกดเหมือนกันและอ่านออกเสียงเหมือนกัน
แต่ มี ค วามหมายต่ า งกั น จากแผนการสอนแบบบู ร ณาการเรื่ อ งค าพ้ อ งจากเพลงร าวงมาตรฐาน ผู้ เรี ย น
ชาวต่างชาติจะได้ เรี ยนรู้ เรื่ องคาพ้ องทังรู้ ปและเสียงจานวน 12 คา ได้ แก่ ขวัญ จันทร์ ชาติ เดือน ที่ ปก พรม ฟ้า
ยาม เย็น ร่ ม สนิท
2.4 คาพ้ องความหมาย หมายถึง คาที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนหรื อใกล้ เคียงกัน
มาก จากแผนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องคาพ้ องจากเพลงราวงมาตรฐาน ผู้เรี ยนชาวต่างชาติจะได้ เรี ยนรู้ เรื่ อง
คาพ้ องความหมาย จานวน 9 คา ได้ แก่ คาพูด ดวงใจ ดี ท้ องฟ้า ผู้หญิง แผ่นดิน พระจันทร์ ลาบาก สวย
นอกจากความรู้ ทางภาษาเรื่ องคาพ้ องแล้ ว ผู้เรี ยนชาวต่างชาติยงั ได้ เพิ่มวงศัพท์จากคาพ้ อง เช่น คาพ้ อง
ทังรู้ ปและเสียง คาว่า เย็น ที่มีความหมายว่า เวลาใกล้ ค่า ประมาณ 16-18 นาฬิกา และอีกความหมายหนึ่งคือ
ตรงข้ ามกับ ร้ อน มีความรู้ สึก ตามผิ วหนังเหมือนถูก น า้ แข็ ง เมื่อน าคาว่า เย็ น มารวมกับ คาอื่น อาจท าให้ มี
ความรู้ สึกเย็นได้ หลายแบบ เช่น เย็นฉ่า เย็นชืด เย็นเจี๊ยบ เย็นยะเยือก นอกจากนี ้ คาว่า เย็น ยังสามารถนามา
รวมกับคาอื่นแล้ วมีความหมายได้ หลายความหมาย เช่น เย็นตา เย็นหู เย็นใจ เย็นชา เป็ นต้ น หรื อคาว่า รา ก็
สามารถเพิ่มวงศัพท์คาว่า ราวง ฟ้อนรา ร่ ายรา ละครรา เต้ นรา และยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงสานวนไทยที่มีคา
ว่า รา คือ ราไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง ก็ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติได้ เรี ยนรู้ เรื่ องสานวนไทยได้ อีกด้ วย
3. วัฒนธรรมไทย (Thai culture) การเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมไทยจากราวงมาตรฐาน ผู้เรี ยนชาวต่างชาติจะได้
เรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ไทย วิถีชีวิตไทย และลักษณะสังคมไทยที่ สะท้ อนอยู่ในราวงมาตรฐาน สังคมไทยเป็ นสังคม
เกษตรกรรม เมื่อชาวบ้ านว่างจากการงาน ก็รวมกลุ่มกันร้ องราทาเพลง ราวง เป็ นการละเล่นของชาวบ้ านที่เล่น
กันเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี โดยมีผ้ ชู ายและผู้หญิงราเป็ นคูๆ่ เดินตามกันไปเป็ นวงกลม บทร้ องและ
ท่าราเป็ นไปตามความถนัด ไม่มีแบบแผนกาหนดไว้ ต่อมาในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี
รั ฐบาลตระหนักถึงความสาคัญของการละเล่นรื่ นเริ งประจาชาติ และเห็นว่าคนไทยนิ ยมเล่นราโทนกันอย่าง
แพร่ หลาย จึงได้ มอบหมายให้ กรมศิลปากรปรับปรุ งราโทนให้ เป็ นมาตรฐาน มีการแต่งเนื ้อร้ อง ทานองเพลง และ
นาท่าราแม่บทมากาหนดเป็ นท่าราเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็ นแบบแผน เรี ยกว่า ราวงมาตรฐาน ผู้สอนสามารถ
ออกแบบแผนการสอนให้ ผ้ ูเรี ยนชาวต่างชาติได้ ลองปฏิบตั ิราวง จากเพลงที่มี ท่าราง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน เช่น ท่ารา
ส่าย จากเพลงราซิมารา ท่าชักแป้งผัดหน้ า จากเพลงชาวไทย ท่าสอดสร้ อยมาลา จากเพลงงามแสงเดือน และท่า
สอดสร้ อยมาลาแปลง จากเพลงคืนเดือนหงาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ศิลปะการแสดงจากท่าราที่อ่อนช้ อยงดงาม
ของไทย การให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติเรี ยนราวงมาตรฐานด้ วยการฝึ กปฏิบัติจริ ง ยังสามารถนาไปใช้ แสดงในงาน
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หรื อโอกาสพิเศษต่างๆ ถือว่า เป็ นการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมไทยได้ อีกทางหนึ่งด้ วย นอกจากนี ้ ผู้สอนยังสามารถ
สอดแทรกความรู้ ทางวัฒนธรรมเรื่ องอื่นๆ ในการอธิบายเรื่ องคาพ้ อง เช่น คาพ้ องเสียงคาว่า ชาติ-ชาด คาว่า ชาด
หมายถึง วัตถุสีแดงสดชนิดหนึง่ เป็ นผงก็มี เป็ นก้ อนก็มี ใช้ ทายาไทยหรื อประสมกับน ้ามันสาหรับประทับตราหรื อ
ทาสิ่ง ของ ผู้ส อนอาจอธิ บ ายเพิ่ มเติม โดยการเชื่ อมโยงกับวัฒนธรรมเรื่ องสีข องไทยว่า สีแ ดงถื อว่าเป็ นสี ที่ มี
ความสาคัญตามความเชื่อของไทย เนื่องจากสีแดงเป็ นสีแห่งอานาจ แสดงถึงการมีพลัง เช่นเดียวกับประเทศใน
เอเชียส่วนใหญ่ที่นิยมสีแดง ด้ วยความเชื่อที่วา่ สีแดงคือสีแห่งรุ่ งอรุ ณ และสีแห่งความเป็ นมงคล สีในโทนสีแดงมี
ชื่อเรี ยกภาษาไทยที่แตกต่างกัน สีแดงชาด สีดินแดง สีดินแดงเทศ สีแดงลิ ้นจี่ สีหงสบาท เป็ นต้ น จากตัวอย่างจะ
เห็นได้ วา่ คนไทยสนใจความสวยงามของธรรมชาติรอบกาย พืชพรรณ สัตว์ต่างๆ แม้ กระทัง่ อิฐ หิน ดิน ทราย จึง
ได้ เลือกนาสีจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี ้มาเปรี ยบเทียบกับสิ่งอื่นที่มีสีเหมือนกัน คาเรี ยกชื่อสีในภาษาไทยจึงเป็ น
คาที่กาหนดเรี ยกจากวิถีชีวิตคนไทยอันเป็ นเครื่ องบ่งชี ้วัฒนธรรมไทยด้ วย

สรุป
จากการศึกษาเรื่ องการบูรณาการความรู้ ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างชาติ : คาพ้ องจาก
เพลงราวงมาตรฐาน พบว่า ได้ แผนการสอนแบบบูรณาการ 10 แผน ตามคาพ้ องทัง้ 4 ประเภทและเพลงราวง
มาตรฐานทัง้ 10 เพลง เป็ นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบ
บูรณาการครบทัง้ 3 อย่าง คือ 1. ทักษะทางภาษา ได้ แก่ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน 2. หลัก
ภาษาไทย ได้ แก่ เรื่ องคาพ้ อง 3. วัฒนธรรมไทย ได้ แก่ เรื่ องราวงมาตรฐาน ซึง่ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีเนื ้อหาทาง
ภาษา วัฒนธรรมและการฝึ กทักษะทางภาษาที่ เชื่อมโยงกัน ทาให้ สามารถใช้ ภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เหมาะสมกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมไทย สอดคล้ องกับ สิริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 14) ที่กล่าวว่า
“การจัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ เนื ้อหาต่างๆ และฝึ กทักษะหลายๆ ทักษะเชื่อมโยงกัน จะทาให้ การเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับ
ชีวิตที่เป็ นจริ ง และมีความหมายต่อผู้เรี ยนมากยิ่งขึ ้น”
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ฉันจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริมการลงมือปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
I Used Socioscientific Issues-Based Teaching to Enhance 10th Grade Students’
Environmental Action
วรวรรณ พันธุ์ปรีดา1* ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน1 ปราโมทย์ ชานาญปื น2 และ สุรเดช ศรี ทา3
Worawan Phanpreeda1*, Sasithep Pitiporntapin1, Pramote Chumnanpuen2 and Suradet Sritha3

บทคัดย่ อ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรี ยนนีเ้ พื่ อศึกษาการส่งเสริ มการลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อม ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน กลุม่ ที่ศกึ ษา ได้ แก่
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 29 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามการลงมือปฏิบตั ิ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องร่ วมกับการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง ฉันวิเคราะห์ แนวทางการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ วิธีวิเคราะห์การตีความสร้ างข้ อสรุปเชิงอุปนัย ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ดีเพื่อส่งเสริ มการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยน ได้ แก่ 1) การให้ นกั เรี ยนได้ เขียนบันทึกการลงมือปฏิบตั ิด้าน
สิ่งแวดล้ อม 2) การใช้ สื่อในขันน
้ าที่กระชับ กระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนและไม่ซ ้ากันในแต่ละแผน 3) การเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ ร่วมแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่นกั เรี ยนตระหนักถึงปั ญหานัน้ และ 4) การใช้ วิธีการจัดกลุ่มนักเรี ยนที่หลากหลาย
และสอดคล้ องกับเนื ้อหาในการเรี ยน

ABSTRACT
This classroom action research aimed to enhance10th grade students’ environmental action
using socioscientific issue-based teaching. The participants of this study included twenty-nine 10th
grade students. The instruments used in the study comprised of environmental action questionnaire
and related documents with semi-structured interview. Inductive analysis was used to analyze the
best practices of using socioscientific issue-based teaching to enhance10th grade students’
environmental action. The results revealed that good teaching approaches on socioscientific issuebased teaching to enhance students’ environmental action were 1) providing journal notebook for
students to write their environmental actions, 2) using varieties of sufficient media in each class’s
introduction, 3) supporting students to solve environmental problem that concerned them, and 4)
using varieties of student grouping strategy that related to content in class.
Key Words: socioscientific issues, environmental action, ecology
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คานา
ปั จจุบนั ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เช่น มลพิษที่เพิ่มสูงขึ ้น ภาวะโลกร้ อน การลดลงของระบบนิเวศและการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ รับความสนใจจากหลาย ๆ ฝ่ าย เนื่องจากเป็ นปั ญ หาที่ส่งผลต่อความมัน่ คงต่อการ
ดารงชีวิตในอนาคต ทังนี
้ ป้ ั ญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนันประชาชนจึ
้
งจาเป็ นที่
จะต้ องมีความรู้ ด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อ ที่จะร่ วมกันเปลี่ยนแปลงและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
(Varela-Losada et al., 2016) ด้ วยเหตุนี ้การศึกษาสิ่งแวดล้ อมจึงได้ รับความสนใจมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากการ
จัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ าน และให้ นกั เรี ยนได้ ร่วมตัดสินใจ
และแก้ ปัญหาเพื่อดารงรั กษาสิ่งแวดล้ อม และมีเป้าหมายสาคัญประการหนึ่ง คือ การเตรี ยมประชากรที่ร้ ู เรื่ อง
สิ่งแวดล้ อม (Environmentally literate citizens) (Potter, 2010; Pigozzi, 2003) ซึง่ การศึกษาสิ่งแวดล้ อมควร
เน้ น ให้ นัก เรี ย นได้ ล งมือปฏิ บัติจริ ง คือได้ ท างานสาธารณะ หรื อกิ จ กรรมจิ ตอาสา เช่ น การช่ วยพัฒ นาหรื อ
แก้ ปัญหาชุมชน การช่วยรณรงค์เพื่อลดปริ มาณขยะในโรงเรี ยน การร่ วมมือแก้ ปัญหาน ้าเสียในโรงเรี ยนหรื อชุมชน
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมนัน้ (Environmental action) นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ ทงทางตรง
ั้
และทางอ้ อม โดยการปฏิบตั ิทางตรงเกี่ยวกับ การมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมซึง่ ถือเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้ อม (People-environment relations) สาหรับการปฏิบตั ิทางอ้ อมเกี่ยวกับการให้ ความรู้
หรื อรณรงค์เพื่อให้ บุคคลอื่นร่ วมแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม (People-to-people relation) โดยการลงมือปฏิบตั ิด้าน
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ การปรับปรุ งพัฒนาสิ่งแวดล้ อม เช่น การฟื น้ ฟูแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ การให้ ความรู้ แก่
ชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการให้ ข้อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อม การสร้ างสื่อให้ ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้ อม เช่น หนังสือพิมพ์
แผ่นพับหรื อวีดิทัศน์ การบริ การหรื อสร้ างผลงานด้ านสิ่งแวดล้ อมสู่สงั คม เช่น การปลูกพืชผักเพื่อขายในตลาด
ชุมชนและขายให้ แก่แหล่งปศุสตั ว์ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน (Schusler et al., 2009)
อย่างไรก็ตาม เยาวชนในปั จจุบนั เพียงส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่สนใจหรื อมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Partridge, 2008; Fien et al. 2002) เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั ยังให้ ความสาคัญ
กับการลงมือปฏิบตั ิจริ งนอกห้ องเรี ยนน้ อย โดยส่วนใหญ่จะให้ ความสาคัญกับความรู้ จากหนังสือเรี ยน และทักษะ
จากการปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการ ที่มกั มีวิธีการทดลองให้ นกั เรี ยนได้ ทาตามเท่านัน้ (Sperling and Benze, 2013;
Tal and Abramovitch, 2013) (Bell, 2006 cited in Bencze and Carter, 2011) จากงานวิจยั ของ Tan and
Pedretii (2010) ฉันยังพบว่าครู สว่ นใหญ่เห็นด้ วยว่าการศึกษาสิ่งแวดล้ อมควรจะมีเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อแก้ ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมในสังคม เนื่องจากบทบาทสาคัญของโรงเรี ยนคือการเตรี ยมเยาวชนที่พร้ อม
ลงมือปฏิบตั ิเพื่อสังคมให้ แก่สงั คม แต่ครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่ให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือ
ปฏิบัติจริ งนอกห้ องเรี ยน (Tal and Morag, 2009) รวมไปถึงเวลาที่จากัดและหลักสูตรสถานศึกษาที่ยงั ไม่ ให้
ความสาคัญจึงทาให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมไม่มากนัก (Dillon et al., 2009)
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จากปั ญหาข้ างต้ น ทาให้ ฉันเกิดคาถามว่าควรจะจัดการเรี ยนรู้ อย่างไรเพื่อส่งเสริ มการลงมือปฏิบตั ิด้าน
สิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยน เนื่องจากโรงเรี ยนที่ฉนั ได้ รับผิดชอบจัดการเรี ยนรู้ นันก็
้ มีกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน
ได้ ลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อม แต่เนื่องจากเวลาที่จากัดและนักเรี ยนไม่ให้ ความสนใจเท่าที่ควร จึงจาเป็ นต้ องตัด
กิจกรรมดังกล่าวออก โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ฉันพบว่าการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน (Socioscientific Issues (SSI)-based
teaching) อาจจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริ มการลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดนี ้สามารถส่งเสริ มการรู้ วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ได้ ทัง้ ด้ านความเข้ าใจเนื ้อหา รวมไปถึง
การมีสว่ นร่ วมในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีความหมายที่มีการนา
ประเด็นที่สอดคล้ องกับชีวิตจริ งและทฤษฎีการเรี ยนรู้ ในบริ บทจริ ง และเห็นความสาคัญของวิทยาศาสตร์ ต่อการ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวันอีกด้ วย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริ มการเป็ นพลเมืองที่ดีและช่วยพัฒนาสังคมให้ ดี
ขึ ้น (Sadler, 2009) ทังยั
้ งช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนนาความรู้ ที่ได้ จากในห้ องเรี ยนไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้ คน
ในชุมชนเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม (Birmingham and Barton, 2014) ด้ วยเหตุ
นี ้ ฉันจึงสนใจที่จะพัฒนาการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้ เนื ้อหาเรื่ องระบบนิเวศ ซึง่ ผลการวิจยั ที่ได้ จะ
เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อนักเรี ยน ครู ผ้ สู อน รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังด้
้ านการศึกษาและด้ านสิ่งแวดล้ อม

วิธีวิจัย
งานวิจัยนี เ้ ป็ นงานวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรี ยน (Classroom action research) โดยใช้ รูปแบบของ
Kemmis and McTaggart (2007) โดยมี 4 ขันตอน
้
คือ ขันวางแผน
้
(Plan) ขันลงมื
้
อปฏิบตั ิ (Act) ขันสั
้ งเกต
(Observe) และขันสะท้
้
อน (Reflect) และมีลกั ษณะเป็ นวงจรอย่างนี ้ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะได้ แนวปฏิบตั ิที่ดีของ
การจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มที่ศึกษา
กลุม่ ที่ศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 1 ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยนทังหมด
้
29 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยนหญิง 13 คน และนักเรี ยนชาย 16 คน ที่เรี ยนรายวิชาชีววิทยาที่ฉันรับผิดชอบจัดการ
เรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนในสังกัดของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึง่ ในเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ประจาภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
วิธีการเก็บข้ อมูล
ฉันดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
ฉันจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน โดยใช้
ประเด็นเรื่ อง ผลกระทบขอการรั บประทานเนื อ้ สัตว์ ต่อ ระบบนิ เวศ ทัง้ หมด 7 แผน (รวม 10 คาบ) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันวิ
้ เคราะห์ปัญหา หัวข้ อ การบริ โภคเนื ้อสัตว์กบั ระบบนิเวศ จานวน 1 แผน (1 คาบ)
ขัน้ ทาให้ เกิดความชัดเจนด้ วยวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
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based teaching) หัวข้ อ ความหลากหลายของระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ ข องสิ่งมีชีวิตในระบบนิ เวศ การ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศและดุลย
ภาพของระบบนิเวศ จานวน 5 แผน (6 คาบ) และขันกลั
้ บมาเน้ นที่ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
และให้ งานแสดงบทบาทสมมุติ หัวข้ อ การบริ โภคเนื อ้ สัตว์ กับระบบนิ เวศ จานวน 1 แผน (1 คาบ) ซึ่งจะ
ทาการศึกษาเป็ นวงจรโดยแต่ละแผนคือ 1 วงจร ที่จะประกอบไปด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ ขันวางแผน
้
(Plan) ขันลงมื
้
อ
ปฏิบตั ิ (Act) ขันสั
้ งเกต (Observe) และขันสะท้
้
อน (Reflect) มีการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ฉันได้ ปฏิบตั ิการสอนตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ดงั กล่าว ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 นอกจากนี ้ ฉันเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มการลงมือ
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ ของฉัน บันทึกจากวีดิ
ทัศน์ การจัดการเรี ยนรู้ บันทึกการนิเทศจากครู พี่เลี ้ยงและอาจารย์ นิเทศก์ อนุทินของนักเรี ยนและผลงานของ
นักเรี ยน เช่น งานแสดงบทบาทสมมุติและโปสเตอร์ ที่นกั เรี ยนทาขึ ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ฉั น วิ เ คราะห์ แ นวทางการจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ป ระเด็ น ทางสัง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี
ประสิทธิภาพจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเครื่ องมือทังหมด
้
โดยได้ ใช้ วิธีวิเคราะห์ การตีความสร้ างข้ อสรุ ปเชิง
อุปนัย (Inductive analysis) จากการอ่านข้ อมูลทังหมดที
้
่รวบรวมได้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) แล้ วจึงจัดเป็ น
ประเด็น (Theme) เพื่อสรุ ปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริ มการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของ
นักเรี ยน

ผลวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมูล ฉัน พบแนวทางการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ ป ระเด็น ทางสังคมที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ
วิทยาศาสตร์ เป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยการ
เรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบนิเวศ ดังนี ้
แนวปฏิบัติท่ ี 1 การให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เขียนบันทึกการลงมื อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อมลงในสมุ ดบันทึกการ
เรี ยนรู้ หลังการจัดการเรี ยนรู้ ทุกครั ง้ ร่ วมกับการที่ให้ นักเรี ยนได้ นาเสนอสิ่งที่นักเรี ยนได้ เขียน
ฉันได้ ทาสมุดบันทึกการเรี ยนรู้ ขนาดเล็กให้ นกั เรี ยนได้ บนั ทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในแต่ละแผนการเรี ยนรู้ และ
บันทึกการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของตนเองหลังการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละแผน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เชื่อมโยง
สถานการณ์จากประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เข้ ากับสิ่งที่นกั เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ เพื่อนาไปสู่การลง
มือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากครู พี่เลีย้ งที่ ได้ ระบุว่า “นักเรี ยนได้เห็ นภาพรวมว่าจาก
สถานการณ์ ทีน่ ามาเชื ่อมโยงกับสิ่ งที ่พวกเขากาลังจะเรี ยน” (16 สิงหาคม 2559: บันทึกจากครู พี่เลี ้ยง) อย่างไรก็
ตาม ฉันพบว่ายังมีนกั เรี ยนบางส่วนที่ไม่ได้ เขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรี ยนรู้ ฉันจึงได้ มีการสุ่มให้ นกั เรี ยน
บางคนได้ นาเสนอสิ่งที่นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ เขียนบันทึกใน
คาบเรี ย นถัดไป นอกจากนี ย้ ัง เป็ นการท าให้ นักเรี ย นรู้ สึก ภูมิใ จและกระตุ้น ให้ นัก เรี ย นลงมือปฏิ บัติเ พื่ อช่ วย
36
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แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมในชุมชนของนักเรี ยน ดังที่นกั เรี ยนได้ กล่าวในการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างว่า “การได้
เขี ยนบันทึกทาให้หนูได้เห็นว่าหนูก็ได้ทาอะไรหลายอย่างในการช่วยแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม” (นักเรี ยนคนที่ 26, 28
กันยายน 2559: บันทึกสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง)
แนวปฏิบัตทิ ่ ี 2 การใช้ ส่ ือที่ใช้ ในขัน้ นาเข้ าสู่ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ท่ กี ระชับและ
กระตุ้นความสนใจของนักเรี ยน และไม่ ซา้ กันในแต่ ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ นนั ้ ฉันจะใช้ ประเด็นนัน้ ๆ มา
ใช้ เป็ นขันน
้ ากระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนก่อนเริ่ มการจัดการเรี ยนรู้ ในทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นกั เรี ยน
ได้ เชื่อมโยงประเด็นเข้ ากับสิ่งที่นกั เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสนใจที่จะร่ วมแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม ซึง่
ฉันได้ เลือกใช้ ข่าวเกี่ยวกับประเด็นการทานเนื ้อสัตว์และผลกระทบต่อระบบนิเวศ แต่ฉนั พบว่าเวลาที่ใช้ นานเกินไป
และยังไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนได้ มากนัก ดังจะเห็นได้ จากการที่นกั เรี ยนได้ เขียนข้ อเสนอแนะ
มาในอนุทิน ดังนี ้ “อยากให้มีการนาสื อ่ ที ่ดูแล้วสนุกแล้วได้สาระมาเสริ มในการเรี ยนด้วย” (นักเรี ยนคนที่ 15, 16
สิงหาคม 2559: อนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน) ดังนันฉั
้ นจึงได้ เลือกสื่อวีดิทศั น์ในการกระตุ้นความสนใจ
ของนัก เรี ยนในขัน้ น า โดยฉัน พบว่านักเรี ย นให้ ค วามสนใจกับสื่ อวี ดิทัศน์ ดี แต่ เนื่ องจากวีดิทัศน์ ที่ ใ ช้ มีร ะยะ
เวลานานเกินไป นักเรี ยนจึงไม่สนใจมากนักในช่วงท้ ายและเริ่ มคุยกัน ซึง่ สอดคล้ องกับบันทึกของเพื่อนร่ วมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ที่โรงเรี ยนแห่งเดียวกันที่ระบุวา่ “ตอนแรกเด็กก็ดูสนใจดี นะ แต่มนั นานไป ควร
จะตัดต่อบางส่วนออกหรื อเร่ งความเร็ วของวี ดิโอ” (17 สิงหาคม 2559: บันทึกจากเพื่อนร่ วมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพฯ)
ดังนันในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ตอ่ มา ฉันจึงเลือกสื่อที่กระชับและกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนได้ ซึง่ หากใช้
เป็ นวีดิทัศน์ ที่มีเวลานาน ฉันจะใช้ วิธีการตัดต่อหรื อเร่ งความเร็ วในการเล่นวีดิทัศน์ ให้ สูงขึน้ เพื่ อช่วยลดเวลา
นอกจากนี ฉ้ ันจะใช้ สื่อที่ มีลักษณะไม่ซ า้ กันในการนาเข้ าประเด็นทางสังคมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ วิทยาศาส ตร์ เช่ น
บทความจากข่าวเรื่ องการทานเนือ้ แดง วีดิทัศน์ การผายลมของวัว วีดิทัศน์ที่ถ่า ยจากโดรนแสดงพืน้ ที่เลี ้ยงสัตว์
หรื อรู ปภาพแสดงพื น้ ที่เลี ้ยงสัตว์เปรี ยบเที ยบกับพืน้ ที่ป่า เป็ นต้ น เพื่อตอบสนองรู ปแบบการเรี ยนรู้ (Learning
styles) ที่แตกต่างกันของนักเรี ยน ซึง่ ฉันเห็นว่านักเรี ยนให้ ความสนใจกับสื่อในขันน
้ ามากขึ ้น สอดคล้ องกับอนุทิน
สะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ว่า “วิ ดีโอหรื อสื ่อต่าง ๆ นัน้ มี ความเข้าใจ ชอบ ทาให้เนื ้อหาที ่เรี ยนมี ความ
น่าสนใจมากขึ้ น ขอให้อาจารย์ หาสื อ่ ที ่น่าสนใจมาอี กเรื ่ อย ๆ” (นักเรี ยนคนที่ 10, 24 สิงหาคม 2559: อนุทิน
สะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน)
แนวปฏิบัตทิ ่ ี 3 การเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ร่วมแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่นักเรี ยนตระหนักถึงปั ญหานัน้
ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในขันกลั
้ บมาที่ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ฉันได้ เปิ ดโอกาส
ให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมทางอ้ อม โดยให้ นกั เรี ยนแสดงบทบาทสมมติเพื่อช่วยในการเรี ยนรู้ และ
กระตุ้นให้ เพื่อนในชันเรี
้ ยนตระหนักถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อม สอดคล้ องกับอนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน
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ที่ว่า“สนุกดี ค่ะ บทบาทสมมุติช่วยในการเรี ยนรู้ และทาให้เห็นตัวอย่างชัดเจน” (นักเรี ยนคนที่ 20, 1 กันยายน
2559: อนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน)
นอกจากนี ้นักเรี ยนยังได้ คิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่นกั เรี ยนเห็นว่าควรได้ รับการแก้ ไข จากนันจึ
้ งให้ นกั เรี ยน
ทาผลงานโปสเตอร์ เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมนัน้ ๆ เพื่อนาไปใช้ ติดตามบริ เวณต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
เพื่ อกระตุ้นให้ คนในโรงเรี ยนเห็นความสาคัญของปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและช่วยกันแก้ ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ ซึ่งทาให้
นักเรี ยนได้ มีสว่ นร่ วมในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและเกิดความภาคภูมิใจ ดังที่นกั เรี ยนได้ กล่าวในการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้ างว่า “หนูดีใจที ่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในการทาให้คนอื น่ ๆ รู้ ถึงปั ญหาที ่เกิ ดขึ้น” (นักเรี ยนคนที่ 17, 29
กันยายน 2559: บันทึกสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง)
แนวปฏิบัติท่ ี 4 การใช้ วิธีการจัดกลุ่ มนั กเรี ยนที่หลากหลายและสอดคล้ องกับเนื อ้ หาที่จะเรี ยนใน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ นัน้ ๆ
ในการจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละแผนการเรี ยนรู้ นัน้ จะมีกิจกรรมที่ให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันทาเป็ นกลุ่มเพื่อให้
นักเรี ยนได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริ มให้ นักเรี ยนสามารถวางแผนและแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมร่ วมกันได้ ซึง่ ในแต่ละแผนการเรี ยนรู้ นันฉั
้ นจะให้ นกั เรี ยนได้ เข้ ากลุ่มใหม่ทุกครัง้ ซึง่ การการสังเกตฉัน
พบว่านักเรี ยนไม่กระตือรื อร้ นในการแบ่งกลุ่มมากนักและใช้ เวลานานในการเข้ ากลุ่ม ฉันจึงเลื อกใช้ วิธี การที่
หลากหลายในการจัดกลุ่ม โดยจะให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่จะเรี ยนด้ วย เช่น ในแผนการเรี ยนรู้ เรื่ อง การหมุนเวียน
ของสารในระบบนิเวศ ฉันได้ ใช้ การให้ นกั เรี ยนจับสลากชื่อหรื อรู ปสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ ากลุ่มตามความสาคัญ
ของสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ กับวัฏจักรของสาร ซึง่ นอกจากเป็ นเป็ นการทาให้ นกั เรี ยนสนุกกับการเข้ ากลุ่มแล้ ว ยังช่วยให้ ฉัน
วัดความรู้ เดิมของนักเรี ยนได้ ด้วย ซึง่ นักเรี ยนให้ ความสนใจและกระตือรื อร้ นในการแบ่งกลุ่มมากขึ ้น สอดคล้ องกับ
อนุทินที่นกั เรี ยนได้ เขียนมา ดังนี ้ “สนุกมากได้ทางานร่ วมกับเพื ่อน ๆ ชอบวิ ธีการจับกลุ่ม Creative สูงมาก อยาก
ทางานกลุ่มเยอะ ๆ อยากเห็นวิ ธีจบั กลุ่มแบบแปลก ๆ อี ก” (นักเรี ยนคนที่ 23, 25 สิงหาคม 2559: อนุทินสะท้ อน
ความคิดเห็นของนักเรี ยน)

สรุปและอภิปรายผล
ฉันจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มการลงมือ
ปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 และพบว่าแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ
คือ การให้ ผ้ เู รี ยนได้ เขียนบันทึกการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมลงในสมุดบันทึกการเรี ยนรู้ หลังการจัดการเรี ยนรู้
ทุกครัง้ ร่ วมกับการที่ให้ นกั เรี ยนได้ นาเสนอสิ่งที่นกั เรี ยนได้ เขียน การใช้ สื่อที่ใช้ ในขันน
้ าเข้ าสู่ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ที่กระชับและกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยน และไม่ซ ้ากันในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Pitiporntapin (2011) ที่พบว่าการนาเข้ าสูป่ ระเด็นปั ญหาในขันน
้ านัน้ ควรใช้
วิธีที่หลากหลายและสอดคล้ องกับลักษณะการเรี ยนรู้ (Learning styles) ของนักเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน
ได้ ร่วมแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่นกั เรี ยนตระหนักถึงปั ญหานัน้ ซึง่ จะช่วยให้ นกั เรี ยนรู้ สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
และภูมิใจที่ได้ ใช้ ความรู้ ของตนเองช่วยแก้ ปัญหาชุมชน ซึง่ จะเป็ นรากฐานในการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของ
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นักเรี ยนต่อไป (Birmingham and Barton, 2014) และการใช้ วิธีการจัดกลุ่มนักเรี ยนที่หลากหลายและสอดคล้ อง
กับเนื ้อหาที่จะเรี ยนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ นนั ้ ๆ

ข้ อเสนอแนะ
ครู ควรมีการจัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ มี การเชื่ อมโยงเนื อ้ หาเข้ า กับบริ บทจริ ง ที่
เกิดขึ ้นในสังคม โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ โดยควรให้ นกั เรี ยนได้ เขียนบันทึกการลงมือ
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อมของตนเองพร้ อมทัง้ นาเสนอสิ่งที่ ได้ เขียนเพื่ อให้ นักเรี ยนเกิ ดความภูมิใจและกระตุ้นให้
นัก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ โดยมี ก ารใช้ สื่ อ ที่ ห ลากหลายในการน าเข้ า สู่ ป ระเด็ น ทางสัง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์ ใช้ วิธีการจัดกลุ่มที่สอดคล้ องกับเนือ้ หา นอกจากนีย้ ังควรเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ร่วมแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อม เพื่อใช้ ประกอบการศึกษาพัฒนาการการลงมือปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนต่อไป
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แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีของฉันในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน เรื่อง “หญ้ าเทียม” เพื่อส่ งเสริมการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
My Best Practices for Socioscientific Issue-Based Teaching in Topic of “Artificial Grass”
to Enhance 10th Grade Students’ Scientific Explanation
ณัฐกฤษ ทองน้ อย1* ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน1 ปราโมทย์ ชานาญปื น2 และ ภาธร พงศ์ไพจิตร3
Nattakid Thongnoy1*, Sasithep Pitiporntapin1, Pramote Chumnanpuen2 and Partorn Phongpaijit3

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวปฏิบตั ิที่ดี ของฉันในการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่ ศึกษาในครั ง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ ฉันรั บผิ ดชอบจัดการ
เรี ยนรู้ จานวน 33 คน ฉันเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ ของฉัน และอนุทินสะท้ อนความ
คิดเห็นของนักเรี ยน โดยฉันใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ฉันพบว่าแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีดงั นี ้ 1) การให้ คาปรึ กษานักเรี ย นทุกคนเกี่ยวกับการทางานเป็ นกลุ่มอย่างทั่วถึง 2) การ
กาหนดให้ นกั เรี ยนถามคาถามเพื่อนหลังการนาเสนอผลงาน 3) การใช้ สื่อมัลติมีเดียที่มีความน่าสนใจ และความ
ยาวพอเหมาะ และ 4) การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนใช้ อินเตอร์ เน็ตในมือถือเพื่อสืบค้ นข้ อมูล

ABSTRACT
This classroom action research aimed to explore my best practices for socioscientific issuebased teaching to enhance 10th grade students. The participants were 33 tenth grade students.
I collected data through teacher’s journals and students’ reflective journals. An inductive analysis
approach was used to analyze the data. I found that my best practices of a socioscientific issuebased teaching to enhance 10th grade students’ scientific explanation were 1) advising all students
about group working 2) assigning students to ask question after other groups finishing their
presentations 3) using interesting multimedia with appropriate duration. and 4) giving students’
opportunity to use the internet on their mobile phones to search information.
Key Words: Socioscientific Issue, Scientific Explanation, Best Practice
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คานา
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับการอธิบายปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ซึง่ การ
สร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Constructing explanation) ได้ รับการจัดให้ เป็ นสมรรถนะที่สาคัญของนักเรี ยน
เพื่อใช้ ในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (National Research Council (NRC), 2013) นอกจากนี ้การอธิบาย
ปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ นนเป็
ั ้ นทักษะหนึง่ ที่สาคัญสาหรับผู้ร้ ู วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นผู้ที่ มีความสามารถในการ
อธิบาย หรื อทานายปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ ความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในชีวิตจริ งได้ (ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน, 2557; Zeidler and Kahn, 2014) โดยคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ นนั ้ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง (Claim) หลักฐาน (Evidence) และการให้
เหตุผล (Reasoning) (McNeill, 2012) แต่จากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาชีววิทยาในโรงเรี ยนที่ฉันฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ ฉันพบว่าการให้ เหตุผลสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของนักเรี ยนส่วนใหญ่มีการใส่ความคิดเห็น
ส่วนตัวรวมเข้ าไปด้ วย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนกลุม่ นี ้ยังไม่สามารถสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้ องได้
นอกจากนี ้ครู ชีววิทยาในโรงเรี ยนยังระบุปัญหาที่พบในการจัดการเรี ยนรู้ เนื ้อหาเรื่ อง ระบบนิเวศ ที่ฉนั กาลังจัดการ
เรี ยนรู้ วา่ “นักเรี ยนหลายคนสามารถเรี ยนรู้ และเข้าใจสิ่ งที จ่ ดั การเรี ยนรู้ได้เร็ ว แต่ปัญหาที พ่ บคือนักเรี ยนส่วนมาก
ไม่สามารถอธิ บาย หรื อถ่ายทอดสิ่ งที ต่ นเองเข้าใจให้กบั เพือ่ นได้”
จากการตรวจเอกสารของฉัน ฉันการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
(Socioscientific issue-based teaching) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่สามารถส่งเสริ มการสร้ างคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ได้ เนื่ องจากมีการนาประเด็น ทางสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพบได้ ใน
ชีวิตประจาวันมาประยุกต์เข้ ากับการจัดการเรี ยนรู้ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรม การโคลนนิ่ง เป็ นต้ น
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558; ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน, 2558; Sadler and Zeidler, 2004; McNeill and Krajcik,
2006; McNeill and Krajcik, 2008; Sahin, 2013) ซึง่ มีการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนแสดงการให้ เหตุผล และฝึ กฝน
การปฏิบตั ิขนสู
ั ้ ง เช่น การให้ เหตุผล การโต้ แย้ ง การตัดสินใจในชันเรี
้ ยน (Prestley et al., 2003; Vos, 2014)
นอกจากนี ้ จากประสบการณ์ การของเรี ย นฉัน ตัง้ แต่ป ระถมศึกษาส่วนมากจะเป็ นการบรรยายโดย
ครู ผ้ สู อน และนักเรี ยนส่วนมากไม่ค่อยกล้ าแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรี ยน หรื อบางครัง้ ก็จะตอบโดยไม่มีการให้
เหตุผล หรื อหลักฐานประกอบ ดังนันจึ
้ งไม่ค่อยมีการอภิปรายในห้ องเรี ยน ด้ วยเหตุนีฉ้ ันจึงมีความสนใจที่จะหา
แนวปฏิ บัติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยนาประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวเนื่ องกับวิทยาศาสตร์ เรื่ อง หญ้ าเที ยม มา
จัด การเรี ย นรู้ ในเนื อ้ หาเรื่ อง ระบบนิ เวศ เพื่ อส่ งเสริ ม การสร้ างค าอธิ บ ายเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ฉนั รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาชีววิทยา เนื่องจากฉันสังเกตเห็นว่าโรงเรี ยนที่ฉัน
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพมีการใช้ หญ้ าเทียมในการปูสนามหญ้ าแทนการใช้ หญ้ าจริ ง ซึ่งเป็ นประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในเนื ้อหาเรื่ องระบบนิเวศที่ฉันกาลัง
จัดการเรี ยนรู้ ได้
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วิธีวิจัย
งานวิจยั นี ้ฉันใช้ รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (Classroom Action Research) โดยใช้ วงจรตาม
รู ปแบบของ Kemmis and McTaggart (1998) ซึง่ ประกอบไปด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันวางแผน
้
(Plan) ขันลงมื
้
อ
ปฏิบตั ิ (Act) ขันสั
้ งเกต (Observe) และขันสะท้
้
อนผลการปฏิบตั ิงาน (Reflect) โดยแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้
จะดาเนินการทัง้ 4 ขัน้ ตอน จากนัน้ ฉันจะทาการวิเคราะห์ ข้อมูล แผนการจัดการเรี ยนรู้ ก่อนหน้ าเพื่อปรั บปรุ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ถดั ไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ครบทัง้ 6 วงจร ตามจานวนแผนการจัดการเรี ยนรู้ 6 แผน
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร ที่เรี ยนรายวิชาชีววิทยา ปี การศึกษา 2559 จานวน 1 ห้ องเรี ยนที่ฉันรับผิดชอบจัดการเรี ยนรู้
นักเรี ยนห้ องนี ้มีจานวน 33 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 20 คน และนักเรี ยนหญิง 13 คน โดยมีการคละความสามารถ
วิธีการเก็บข้ อมูล
้
6
ฉันได้ สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ จานวนทังหมด
แผน โดยมีการนาประเด็น “หญ้าเที ยม” มาใช้ ในการดาเนินบทเรี ยน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1) ขันจุ
้ ดประเด็น 2) ขัน้
ท้ าทายความคิด 3) ขันวางแผนและค้
้
นหา 4) ขันเผชิ
้ ญหน้ าด้ วยหลักฐาน และ 5) ขันหาข้
้
อสรุ ป จากนันฉั
้ นได้ ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทังหมดก่
้
อนที่จะนาไปใช้ จริ งในชันเรี
้ ยน หลังจากทาการปรับแก้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ฉันได้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยเมื่อฉันจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เสร็ จในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ฉันจะทาการเขียนบันทึกหลัง การจัดการเรี ยนรู้ และให้ นักเรี ยนเขียน
อนุทินสะท้ อนความคิดเห็นหลังเสร็ จสิ ้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ เนื ้อหาในอนุทิน
ประกอบไปด้ วย 3 หัวข้ อ ได้ แก่ สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ความรู้ สกึ ต่อกิจกรรม และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
นอกจากนี ฉ้ ัน ได้ มีก ารสัมภาษณ์ อย่ างไม่เป็ นทางการ ซึ่งฉัน เป็ นผู้สัมภาษณ์ นัก เรี ยนและบันทึกคาตอบของ
นักเรี ยนลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการด้ วยตัวเอง และเมื่อเสร็ จสิ ้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ทังหมดฉั
้
นได้ ให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นแบบทดสอบที่ฉัน
สร้ างขึ ้นและผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ฉันวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากเครื่ องมือทัง้ หมด โดยการวิเคราะห์ แบบอุปนัย
(Inductive analysis) โดยการนาข้ อมูลทังหมดมาตี
้
ความ และจัดเป็ นประเด็น (Theme) เพื่อสรุ ปแนวทางการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมสาหรั บการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ย วเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน เพื่อ
ส่งเสริ มการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ฉันพบแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ดังนี ้
แนวปฏิบัตทิ ่ ี 1 การให้ คาปรึกษานักเรี ยนทุกคนเกี่ยวกับการทางานกลุ่มอย่ างทั่วถึง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในขัน้ วางแผนและค้ นหา ฉันให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันหาหลักฐานประกอบการ
สร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ฉันสังเกตพบว่าในการทางานเป็ นกลุ่มนัน้ จะมีนักเรี ยนบางส่วนพูดคุยกับ
เพื่อนคนอื่นโดยไม่ช่วยเพื่อนในกลุ่มทางาน ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการป้องกันปั ญหานักเรี ยนไม่ช่วยเพื่อนในกลุ่มทางาน
ฉันจึงปรั บรู ปแบบการทางานกลุ่มโดยใช้ เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ แบบจิ๊กซอว์ ซึง่ ระหว่างการทากิจกรรมฉันได้
สอดแทรกแนวทางการสืบค้ นข้ อมูล และคัดกรองข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ นกั เรี ยนสืบค้ น
ข้ อมูลได้ ถูกต้ อง โดยจากการจัดกิจกรรมรู ปแบบดังกล่าวฉันพบว่านักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสืบค้ นข้ อมูลมากขึ ้น
เนื่องจากจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ เพื่อที่จะนาความรู้ ไปถ่ายทอดให้ สมาชิกคนอื่นในกลุม่ ต่อไป และหลังจากการปรับปรุ ง
ครั ง้ นีฉ้ ันพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ตงใจท
ั ้ างานมากขึน้ และได้ เรี ยนรู้ จากการทากิ จกรรม ดังตัวอย่างอนุทินของ
นักเรี ยนด้ านล่าง
“ได้เรี ยนรู้การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที น่ ่าเชื อ่ ถื ออีกด้วย และได้เรี ยนรู้จากการแลกเปลี ย่ นความรู้กบั เพือ่ น
ซึ่งไปสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที ต่ า่ งกัน”
(นักเรี ยนคนที่ 18, 26 สิงหาคม 2559: อนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน)
ดังนัน้ การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และการให้ คาปรึ กษานักเรี ยนทุกกลุ่มอย่าง
ทัว่ ถึงจึงเป็ นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริ มการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
แนวปฏิบัตทิ ่ ี 2 การกาหนดให้ นักเรี ยนต้ องถามคาถามเพื่อนหลังการนาเสนอผลงาน
สาหรั บกิจกรรมที่ส่งเสริ มการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ฉันให้ นักเรี ยนนาเสนอผลงานจากการ
สืบค้ นข้ อมูลหน้ าชันเรี
้ ยน แต่ฉันพบว่าในขณะที่ตวั แทนนักเรี ยนกาลังทาการนาเสนอผลงานของตนเอง นักเรี ยน
กลุม่ อื่น ๆ ที่ไม่ได้ นาเสนอไม่สนใจรับฟั ง และมีการพูดคุยรบกวนนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนของเพื่อน ฉันจึงใช้ วิธีการ
เสริ มแรงทางลบด้ วยการว่ากล่าวตักเตือนนักเรี ยนที่กาลังพูดคุยเล่น เพื่อให้ นกั เรี ยนกลับมาสนใจสิ่งที่เพื่อนกาลัง
นาเสนอ ซึง่ หลังจากที่นกั เรี ยนถูกตักเตือนนักเรี ยนทุกคนก็กลับมาสนใจการนาเสนอของเพื่อน แต่ก็ให้ ความสนใจ
แค่ในช่วงระยะเวลา สัน้ ๆ เท่านัน้ และกลับ ไปคุยเล่นกับ เพื่ อนดังเดิม ซึ่งฉันสังเกตพบว่าช่วงหลังนักเรี ย น
บางส่วนค่อนข้ างเพิ กเฉยต่อการว่ากล่าวตักเตือนของฉัน จากเหตุการณ์ ดังกล่าวทาให้ ฉันตระหนักว่าควรใช้
เทคนิคที่หลากลายในการควบคุมชันเรี
้ ยน เพื่อให้ การจัดกิจกรรมประสบผลตามที่คาดหวัง ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูล
บันทึกของอาจารย์นิเทศที่ระบุวา่
“คุณควรหาเทคนิ คที ห่ ลากหลายในการควบคุมชัน้ เรี ยน เพือ่ ให้กิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างราบรื ่น”
(22 สิงหาคม 2559: บันทึกอาจารย์นิเทศ)
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ดังนัน้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในครั ง้ ต่อมาฉันจึงมีการปรั บรู ปแบบการนาเสนอของนักเรี ยน โดยการ
กาหนดให้ นกั เรี ยนทุกกลุ่มต้ องมีการถามคาถามเพื่อนกลุ่มที่นาเสนออย่างน้ อยกลุ่มละ 1 คาถาม ซึง่ ข้ อกาหนด
ดังกล่าวนี ้ฉันได้ แจ้ งให้ กบั นักเรี ยนทุกคนได้ ทราบก่อนเริ่ มกิจกรรมการ จากการตกลงกับนักเรี ยนฉันพบว่านักเรี ยน
มีการเตรี ยมข้ อมูลในเพื่อการนาเสนอมากขึ ้น และมีการสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรั บตอบคาถามที่เพื่อนอาจจะ
ถาม นอกจากนี ้ฉันพบว่าในช่วงของการนาเสนอผลงานนันนั
้ กเรี ยนทุกคนตังใจฟั
้ งการนาเสนอของเพื่อนมากขึ ้น
“พออาจารย์ บงั คับให้ถามคาถาม ทาให้เพือ่ นตัง้ ใจทางานมากขึ้น และตัง้ ใจฟั งที ส่ ิ่ งที เ่ รานาเสนอ”
(นักเรี ยนคนที่ 24, 25 สิงหาคม 2559: สัมภาษณ์ไม่เป็ นทางการ)
แนวปฏิบัติท่ ี 3 การใช้ ส่ ือมัลติมีเดียที่มีความน่ าสนใจ และมีความยาวพอเหมาะประกอบกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยน
ในขันน
้ าของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 (ขันวางแผนและค้
้
นหา) ฉันเลือกใช้ การถามคาถามเพื่อกระตุ้น
ความสนใจของนักเรี ยน ซึ่งฉันสังเกตเห็นว่านักเรี ยนส่วนมากไม่ร่วมในการตอบคาถามเท่าที่ ควร ดังนัน้ ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตอ่ มาฉันจึงเลือกใช้ สื่อวีดิทศั น์ในการกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนในขันน
้ า โดยฉันพบว่า
นักเรี ยนมีความสนใจสื่อวีดิทศั น์มากในช่วงแรก แต่ช่วงท้ ายนักเรี ยนเริ่ มไม่สนใจเท่าที่ควรเนื่องจากวีดิทศั น์ที่ใช้
นันมี
้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน และวีดิทศั น์ดงั กล่าวไม่มีบทบรรยายไทยจึงทาให้ นกั เรี ยนหลายคนไม่เข้ า ใจสิ่งที่ฉัน
ต้ องการสื่อสารจากการนาเสนอวีดิทศั น์ ซึง่ สอดคล้ องกับบันทึกของครู พี่เลี ้ยงที่ระบุวา่
“สือ่ ที เ่ ลื อกใช้มีความน่าสนใจดี แต่เวลาใช้งานจริ งควรตัดให้วีดิโอมี ความยาวประมาณ 1 – 2 นาที พอ”
(24 สิงหาคม 2559: บันทึกครูพี่เลี ้ยง)
ดังนันในแผนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ต่อมาฉันจึงนาข้ อเสนอแนะของครู พี่เลี ้ยงมาปรั บแก้ โดยฉันเลือกใช้ วีดิ
ทัศน์เกี่ยวกับการเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ซึง่ เป็ นวีดิทศั น์ที่ถ่ายทาจากสถานที่จริ งและเป็ นวีดิ
ทัศน์ที่มีความยาวไม่มาก โดยฉันสังเกตพบว่านักเรี ยนมีความสนใจสื่อวีดิทศั น์ที่ฉันนาเสนอในครั ง้ นี ้มาก และมี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังรับชมวีดิทศั น์ ซึง่ สอดคล้ องกับอนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่วา่
“ได้เรี ยนรู้เรื ่องการเปลี ย่ นแปลงแทนที จ่ ากวีดิโอที อ่ าจารย์ ให้ดู ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น”
(นักเรี ยนคนที่ 8, 26 สิงหาคม 2559: อนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน)
แนวปฏิบัตทิ ่ ี 4 การเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนใช้ อนิ เตอร์ เน็ตในมือถือเพื่อสืบค้ นข้ อมูล
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในขัน้ วางแผนและค้ นหานัน้ ฉันเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกหาหลักฐานที่มีความ
น่าเชื่อถือ เพื่อสร้ างเป็ นคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ สาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ ฉันได้ ให้ นกั เรี ยนทุกคนลงพื ้นที่จริ งเพื่อสารวจสิ่งมีชีวิตในสนามหญ้ า เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างเป็ น
สายใยอาหาร และพี ร ะมิดทางนิ เวศวิ ท ยา ซึ่งนัก เรี ยนรู้ สึก สนุก มากที่ ไ ด้ ล งพื น้ ที่ จ ริ งในการส ารวจสิ่ งมีชี วิต
ดังอนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยนที่วา่
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“ได้เรี ยนรู้เรื ่องสายใยอาหารจากกิ จกรรมที ท่ า อยากให้มีการลงพืน้ ที อ่ ีกเรื ่อย ๆ”
(นักเรี ยนคนที่ 8, 17 สิงหาคม 2559: อนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน)
อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถพานักเรี ยนไปเก็บข้ อมูลจากสถานที่จริ งได้ ทุกแผน ฉันจึงให้ นักเรี ยนทา
กิจกรรมสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในห้ องเรี ยน ซึ่งฉันสังเกตพบว่านักเรี ยนส่วนมากเลือก
ค้ นคว้ าจากสื่ออินเตอร์ เน็ต บนโทรศัพท์ มือถื อของนักเรี ยน แต่ก็ยังมีนักเรี ยนบางส่วนที่ เลือกสืบค้ นข้ อมูลจาก
หนังสือ เนื่องจากโทรศัพท์ มือถือที่ใช้ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้ ดังนัน้ ในจัดการเรี ยนรู้ ถัดมาฉันจะเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรี ยนสามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตในการสืบค้ นข้ อมูลได้ ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามฉันได้ สร้ างข้ อตกลง
กับนักเรี ยนเกี่ยวกับการแต่ไม่อนุญาตให้ ใช้ อินเตอร์ เน็ตนอกเหนือจากการสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน ซึง่
นักเรี ยนค่อนข้ างชอบที่สามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตในการสืบค้ นข้ อมู ล ดังอนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยนที่
ระบุวา่
“คาบนีไ้ ด้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลจากอิ นเตอร์ เน็ต ซึ่งช่วยให้สามารถทางานได้รวดเร็ วขึ้น”
(นักเรี ยนคนที่ 24, 29 สิงหาคม 2559: อนุทินสะท้ อนความคิดเห็นของนักเรี ยน)

สรุปผลและอภิปรายผล
ฉันพบว่าแนวปฏิบตั ิที่ดีของฉันในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริ มการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ฉันรับผิดชอบจัดการเรี ยนรู้
ได้ แก่ 1) การให้ คาปรึ กษานักเรี ยนทุกคนเกี่ยวกับการทางานกลุ่มอย่างทัว่ ถึง ซึง่ สอดคล้ องกับ อรยา แจ่มใจ
(2557) ที่ระบุว่าการให้ นกั เรี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มจะช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนรู้ จกั การทางานแบบร่ วมมือ แต่
อย่างไรก็ตามฉันพบว่าในช่วงแรกครู ต้องคอยให้ คาแนะนานักเรี ยนเกี่ ยวกับการทางานกลุ่มอย่างใกล้ ชิด 2) การ
กาหนดให้ มีการถามคาถามเพื่อนหลังการนาเสนอ 3) การใช้ สื่อมัลติมีเดียที่ มีความน่าสนใจ และความยาว
พอเหมาะ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยน และ 4) การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนสามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตในการ
สืบค้ นข้ อมูล ซึง่ สอดคล้ องกับ ณัฏฐ์ พธู เสริ มสุข (2557) ที่ระบุวา่ ควรเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ สารวจและศึกษาประเด็น
ปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ เกิด
ความร่ วมมือกันในการทางาน ซึง่ การใช้ อินเตอร์ เน็ตในการสืบค้ นข้ อมูลเป็ นการส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีทกั ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (สุพรรณี ชาญประเสริ ฐ, 2556) นอกจากนี ้ Bilbokaite (2009) พบว่าการใช้ สื่อภาพเคลื่อนไหว
สามารถกระตุ้นความสนใจ และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนได้

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริ มการ
สร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยในการจัดกิจกรรมควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ สืบค้ นข้ อมูลจาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย โดยครู ควรให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการทางานกลุ่มอย่างใกล้ ชิด และควรมีการกาหนดให้
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ทุกคนต้ องถามคาถามหลังเสร็ จสิ ้นการนาเสนอเพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคนตังใจฟั
้ งการนาเสนอของเพื่อน นอกจากนี ้
การเลือกใช้ สื่อมัลติมีเดีย ควรเลือกใช้ สื่อที่มีความน่าสนใจและมีระยะเวลาเหมาะสม เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
นักเรี ยน
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การศึกษาแนวคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ เมื่อผ่ านการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน
A Study of Tenth Grade Students’ Conceptions on Stoichiometry by 5Es Learning Cycle
กัลยรัตน์ ธนภัทรเวชพิสฐิ 1* จิตตมาส สุขแสวง1 และ บุญธนา วรรณเลิศ2
Kanyarat Thanaphatwetphisit1*, Chittamas Suksawang1 and Boontana Wannalerse2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง ปริ มาณสัมพันธ์
เมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขัน้ ตอน กลุ่มที่ศึกษาได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 30 คน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึง่ ในเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร งานวิจยั เป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการ
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบวัดแนวคิดเรื่ อง ปริ มาณสัมพันธ์ ร่ วมกับการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง
ผู้วิจัยวิเคราะห์ แนวคิดด้ วยการจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนและคิดเป็ นร้ อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ โดยหัวข้ อที่นกั เรี ยนมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สุด คือ ความเข้ มข้ นในหน่วยร้ อยละโดยมวลต่อมวล จานวน 25 คน (ร้ อยละ
83.33) รองลงมาคือ ความเข้ มข้ นในหน่วยร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร จานวน 24 คน (ร้ อยละ 80.00)
ความสัมพันธ์ ระหว่างโมลกับจานวนอนุภาค จานวน 22 คน (ร้ อยละ 73.33) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามยังมี
นักเรี ยนที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนคลาดเคลื่อนบางส่วน และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน เนื่องจาก นักเรี ยน
ไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละเนื ้อหาได้ และขาดความเข้ าใจในแนวคิดเรื่ องพื ้นฐาน ซึง่ ส่งผลต่อการ
เรี ย นรู้ แนวคิดที่ เกี่ ย วข้ อง และยังขาดทัก ษะการคานวณ ดังนัน้ ครู ผ้ ูส อนจึงควรเน้ น ให้ นัก เรี ยนเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของแต่ละแนวคิด

ABSTRACT

The objective of this study was to study tenth grade students’ conceptions on Stoichiometry
by 5Es Learning Cycle. The participants of this study consisted of 30 tenth grade students from a
school situated in Chatuchak, Bangkok. The research design was action research. The instruments
used in the study comprised of the open-ended concept test with semi-structured interview. The
findings revealed that in general, the students had sound understanding on Stoichiometry. The topic
which students had molstly sound understanding was Percent Weight by Weight 25 students
(83.33%), Percent Volume by Volume 24 Students (80.00%), Relation between Moles and the
Numbers Particles 22 students (73.33%) respectively. However, the students had partial
understanding with specific misconception and specific misconception because the students
couldn’t connect the relationship between the concepts and lack the understanding of basic
concepts which was affected to the related concepts. In addition, they lacked calculation skill.
Therefore the teachers should focus on students’ connections for each concepts.
Key Words; Studens’ Conceptions, Stoichiometry
*
Corresponding author ; e-mail address: Kanyarat.than@ku.th
1
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2
Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900
49

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

คานา
เป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู้ การสอนวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ การศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
มุ่ง เน้ น ให้ นัก เรี ย นมีความเข้ าใจในหลัก การ ทฤษฏี ที่เป็ นพื น้ ฐานของวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ มีทัก ษะที่ ส าคัญ ใน
การศึก ษาค้ น คว้ า และคิด ค้ น ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สถาบัน ส่ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2546) ดังนัน้ การเรี ยนรู้ แนวคิดจึงนับว่าเป็ นจุดมุ่งหมายที่สาคัญในการศึกษาทุกระดับที่ม่งุ เน้ นให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และเกิดแนวคิดในสิ่งที่เรี ยน (นาตยา ปิ ลันธนานนท์ , 2542) เนื่องจาก เมื่อนักเรี ยนเข้ าใจใน
แนวคิด นักเรี ยนจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของแต่ละแนวคิด ได้ (Glynn, Yeany, Britton, 1991) และ
สามารถนาความรู้ ความเข้ าใจไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน และเกิดประโยชน์ ต่อ สังคมได้ ทัง้ นีก้ ารที่ผ้ ูเรี ยน
สามารถสร้ างแนวคิดได้ ผู้เรี ยนต้ องสามารถแยกแยะลักษณะที่ แตกต่างและที่ เหมือนกันของความรู้ รวมทัง้
สามารถอธิ บาย และ สรุ ปความหมายของแนวคิดนัน้ จากความรู้ ความเข้ าใจของตนเองเชื่อมโยงความรู้ เดิม กับ
ความรู้ ใหม่ได้ (สุณีย์ ธีดากร, 2525 ; นาตยา ปิ ลันธนานนท์ , 2542) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธรรมชาติของ
เนือ้ หาวิชาเคมี มีความจาเพาะเน้ นการศึกษาเกี่ยวกับสสารและการเปลี่ยนแปลงของสสาร ซึ่งเป็ นการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ ใน 3 ระดับ คือ ระดับ มหภาค (macroscopic level) ระดับจุลภาค (submicroscopic level) และ
ระดับสัญลักษณ์ (Symbolic level) ดังนันหากผู
้
้ เรี ยนไม่เข้ าใจปรากฏการณ์ทงั ้ 3 ระดับและความสัมพันธ์แล้ วอาจ
ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ( ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558; Justi and Gilbert, 2002)
จากประสบการณ์ การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ณ โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร พบว่าการปฏิบตั ิการสอนในช่วง
เดือนแรกมีปัญหาเกิดขึ ้น โดยผู้วิจยั ยังไม่สามารถกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และ ความสนใจของนักเรี ยนได้ จึงทา
ให้ นกั เรี ยนไม่คอ่ ยมีสว่ นร่ วมในการเรี ยนเท่าที่ควร และเมื่อผู้วิจยั ถามคาถาม นักเรี ยนมักไม่ค่อยอภิปรายร่ วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาตอบหรื อคาอธิบายของนักเรี ยนแสดงถึง ความเข้ าใจในแนวคิดทางเคมีที่คลาดเคลื่อน เช่น
ในเรื่ อง แรงระหว่างโมเลกุล กับพันธะโคเวเลนต์ นัก เรี ยนเข้ าใจว่า แรงระหว่างโมเลกุลและพันธะโคเวเลนต์
ระหว่างอะตอม เป็ นแรงชนิดเดียวกัน หรื อในเรื่ อง การละลายน ้าของสารประกอบไอออนิก นักเรี ยนสับสนและไม่
สามารถอธิบายกระบวนการละลายน ้าของสารประกอบไอออนิกได้ เป็ นต้ น จากการสารวจในด้ านทัศนคติต่อการ
เรี ยนวิชาเคมีและลักษณะในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในรายวิชาเคมี โดยพิจารณาจากการเขียนอนุทินของนักเรี ยน
และแบบวัดความต้ องการของนักเรี ยน (Need assessment) พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่คิดว่าวิชาเคมี เป็ นวิชาที่
ทาความเข้ าใจได้ ยาก ต้ องอาศัยทังความเข้
้
าใจ ความจา และคานวณ เป็ นวิชาที่มีความละเอียด ต้ องเข้ าใจจริ ง
อย่างถ่องแท้ เนื ้อหาค่อนข้ างเยอะและมีความซับซ้ อน ในด้ านลักษณะการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนชอบการเรี ยนรู้ ที่
เข้ าใจในเนื ้อหามากกว่าการท่องจาสิ่งที่เรี ยนถึง 90% อยากเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิการทดลอง 80 % ชอบ
การเรี ยนที่มีการใช้ รูปภาพหรื อสื่อต่าง ๆ 86.67%
จากปั ญหาข้ างต้ น ประกอบกับผลการวัดความต้ องการของนักเรี ยนที่ได้ ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ช่วยส่งเสริ มแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน สอดคล้ องกับลักษณะการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
และยังช่วยพัฒนาการสอนของผู้วิจัยเองให้ ดีขึน้ พบว่าแนวทางหนึ่งในการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสม คือการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
ซึง่ ประกอบด้ วย 1) ขันสร้
้ างความสนใจ (engagement) 2) ขัน้
สารวจและค้ นหา (exploration) 3) ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุ ป (explanation) 4) ขันขยายความรู
้
้ (elaboration)
และ 5) ขันประเมิ
้
นผล (evaluation) ซึง่ มุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนสร้ างความรู้ ได้ ด้วยตนเอง เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่
สามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนได้ (สิทธาปกรณ์ ศรี โสภา, 2540; Burcin และ Leman, 2013) โดยลักษณะ
ส าคัญ ของการจัด การเรี ย นรู้ แบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู้ 5 ขัน้ ตอน คื อ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการตัง้ ค าถามทาง
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สาขาศึกษาศาสตร์

วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่ก ารส ารวจตรวจสอบ การเก็ บ รวมรวมข้ อมูล การสร้ างคาอธิ บ ายจากหลัก ฐาน
วิเคราะห์ และแปลความหมายข้ อมูล เพื่อนาไปสูก่ ารสรุ ปข้ อค้ นพบที่ได้ (Bybee, 1997)
สาหรั บแนวคิดเรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ จัดอยู่ในสาระที่ 3 เรื่ อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ซึง่ มุ่งหวังให้ นกั เรี ยนมีความ
เข้ าใจในแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากแนวคิดเรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ เป็ นความรู้ พืน้ ฐานของการเรี ยนรู้ วิชาเคมีใน
แนวคิดอื่น ๆ เช่น ปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี และยังเป็ นเนือ้ หาพืน้ ฐานของการศึกษาเคมีขนั ้ สูงต่อไป (Larson,
1997) อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่ องปริ มาณสารสัมพันธ์ เป็ นแนวคิดที่ยากและมีความซับซ้ อนต่อการทาความ
เข้ าใจของผู้เรี ยน เนื่องจากมีความเป็ นนามธรรม (Ben-Zvi, Eylon and Silberstein, 1988 cited in Huddle and
Pillay, 1996) และคาศัพท์ ที่ใช้ ในเนื อ้ หาดังกล่าว แตกต่างจากคาศัพท์ ในชี วิตประจาวัน (Bergquist and
Heikkienen, 1990 cited in Huddle and Pillay, 1996) เนือ้ หาเป็ นแนวคิดทฤษฏีที่เป็ นนามธรรม มีความ
ซับซ้ อน (staver and Lumpe, 1999) ตลอดจนต้ องอาศัยความเข้ าใจทางทฤษฏีเพื่อประยุกต์ใช้ ในการคานวณ
โจทย์ปัญหา (Ben-Zvi et al, 1988) ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ที่ผ่านมาซึง่ พบว่า นักเรี ยนขาดความเข้ าใจใน
แนวคิดเรื่ องโมล ซึง่ เป็ นแนวคิดพื ้นฐานในการเรี ยนรู้ แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง เช่น ในเรื่ อง ความเข้ มข้ นของสารละลาย
(Staver and Lumpe, 1993) นอกจากนี ้นักเรี ยนที่ขาดทักษะในการคานวณที่เกี่ยวกับปริ มาณสัมพันธ์ ของสาร
ย่อมส่งผล ต่อการเรี ยนรู้ และความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในเนื ้อหาปริ มาณสัมพันธ์ ได้ (Kind, 2004) หรื อในเรื่ อง
มวลอะตอม นักเรี ยนเข้ าใจคลาดเคลื่อนว่า มวลอะตอม คือ มวลของธาตุ 1 อะตอม หรื อเข้ าใจว่า มวลอะตอม
คือมวลเปรี ยบเทียบระหว่างมวลของธาตุ 1 อะตอมกับมวลของ C12 1 อะตอม ซึ่งสาเหตุของความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อน อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนจาตัวเลขเพื่อใช้ ในการคานวณเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ว่า
มวลอะตอมได้ มาจากการเปรี ยบเทียบกับธาตุไฮโดรเจนมาตรฐานหรื อ 1/12 มวลของ C-12 1 อะตอม เป็ นต้ น
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดเรื่ อง ปริ มาณสัมพันธ์ กับ นั กเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
เมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
ว่าเป็ นอย่างไร ซึง่ ผลการวิจยั นี ้จะได้ เป็ นแนวทางให้
ผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นามาใช้ ในการพัฒนาและจัดการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
ซึง่ จะช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดแนวคิดในเรื่ องนี ้อย่างแท้ จริ ง และเป็ นพื ้นฐานในแนวคิดเคมีเรื่ องอื่น ๆ ต่อไปได้

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยนีค้ ือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 30 คน เป็ น
นักเรี ยนชาย 15 คน นักเรี ยนหญิง 15 คน มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากห้ องเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้สอน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง ในเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร รู ปแบบการวิจยั เป็ น
งานวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยผู้วิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิการสอนของตนเอง และ
เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยน เรื่ อง ปริ มาณสัมพันธ์ ให้ เพิ่มมากขึน้ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ กรอบแนวคิดของการวิจยั ปฏิบตั ิการของ Kemmis and McTaggart
(1998) ประกอบไปด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ ขันวางแผน
้
(Plan) ขันปฏิ
้ บตั ิตามแผน (Act) ขันสั
้ งเกต (Observe) และ
ขัน้ สะท้ อนการปฏิ บัติงาน (Reflect) สาหรั บผลวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยขอนาเสนอเฉพาะแนวคิดของนักเรี ยนเรื่ อง
ปริ มาณสัมพันธ์ ส่วนแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วฏั จักรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
จะขอนาเสนอในครัง้ ต่อไป
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบวัดแนวคิด เรื่ อง ปริ มาณสัมพันธ์ จานวน 17 ข้ อ ซึง่ เป็ นแบบวัดแนวคิด
ชนิดคาถามปลายเปิ ด โดยผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเอง และได้ นาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื ้อหา และมีการแก้ ไขแบบวัดแนวคิดตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาแบบวัดแนวคิดไปทดลองใช้ กบั
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 10 คน และนาไปใช้ จริ งกับกลุ่มที่ศกึ ษา ในส่วน การเก็บรวบรวมและ
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วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
เพื่อศึกษาแนวคิด เรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ ของ
นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยเนื อ้ หาที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ ปริ มาณสัมพันธ์ ประกอบด้ วย 7
แนวคิด ได้ แก่ 1) มวลอะตอม 2) มวลโมเลกุล 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างโมลกับจานวนอนุภาค 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างโมลกับมวล 5) ความสัมพันธ์ ระหว่างโมลกับปริ มาตรของแก๊ ส 6) ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วย
ร้ อยละ และ 7) ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วย โมลาริ ตี หลังจากผู้วิจยั จัดการเรี ยนรู้ ครบทุกแผนแล้ ว จึงให้
นักเรี ยนทาแบบวัดแนวคิด จากนัน้ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยนาคาตอบของนักเรี ยนมาจาแนกตามกลุ่มคาตอบตาม
กรอบแนวคิดของ Haidar (1997) ได้ จาแนกออกเป็ น 5 แนวคิด คือ แนวคิดเชิ งวิท ยาศาสตร์ (Sound
Understanding : SU) แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ (Partial Understanding : PU) แนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (Partial understanding with a specific misconception :
PUSM) แนวคิดคลาดเคลื่อน (Specific misconception : SM) และ ไม่มีแนวคิด (No understanding : NU) ใน
กรณี ที่ ผ้ ูวิจัย พบว่า คาตอบในแบบวัดของนัก เรี ย นคลุมเครื อ และไม่ชัดเจน ผู้ วิจัย ใช้ ก ารสัมภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้ างร่ วมด้ วย แล้ วนับจานวนนักเรี ยนและเปรี ยบเทียบค่าเป็ นร้ อยละของนักเรี ยนในแต่ละกลุม่ แนวคิด

ผลวิจัยและการวิจารณ์
เมื่ อพิ จ ารณาแนวคิ ดของนัก เรี ย น เรื่ อง ปริ มาณสัมพัน ธ์ พบว่า ในภาพรวม นัก เรี ย นมี แ นวคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน โดยแนวคิดหลังเรี ยนที่นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สุดคือ
ความเข้ มข้ นในหน่วยร้ อยละโดยมวลต่อมวล และน้ อยที่สดุ ในเรื่ อง ความเข้ มข้ นในหน่วยโมลาลิตี ตามลาดับ ซึง่
้ ้ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิจยั แต่ละหัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
ผลวิจยั แสดงดังตารางที่ 1 ทังนี
แนวคิดเรื่ อง มวลอะตอม เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิด เรื่ อง มวลอะตอม ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สดุ จานวน 20 คน (ร้ อยละ 66.67) โดยนักเรี ยนสามารถอธิ บายความ
แตกต่างระหว่างมวลอะตอมของธาตุ กับ มวลของธาตุ 1 อะตอมได้ ถูกต้ อง และสามารถคานวณหาค่ามวลของ
ธาตุ1 อะตอมได้ แต่มีนกั เรี ยนจานวน 3 คน (ร้ อยละ 10.00) มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ (PU) โดย
นัก เรี ย นแสดงให้ เห็ น ว่ามีแ นวคิดเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ บ างส่วน แต่บ างส่วนไม่ไ ด้ ก ล่าวถึง เช่ น นัก เรี ย นอธิ บ าย
ความหมายของมวลอะตอมของธาตุ Fe เพียงความหมายเดียว แต่ไม่ได้ อธิ บายความหมายของธาตุ Fe 1
อะตอม และพบว่ามีนกั เรี ยนจานวน 3 คน (ร้ อยละ 10.00) ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนและคลาดเคลื่อน
บางส่วน (PUSM) เช่น นักเรี ยนตอบว่า มวลอะตอมของธาตุ Fe กับมวลของธาตุ Fe 1 อะตอม ต่างกันตรงที่ว่า
มวลอะตอมของธาตุ Fe เป็ นค่าสมมติ แต่มวลของธาตุ Fe 1 อะตอม คือมวลจริ ง ๆ ของธาตุ จากคาตอบแสดง
ให้ เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจถูกต้ อง ว่ามวลของธาตุ 1 อะตอมเป็ นมวลที่แท้ จริ ง แต่ยงั ขาดความเข้ าใจว่า มวล
อะตอมเป็ นมวลของอะตอมที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบกับธาตุไฮโดรเจนมาตรฐาน หรื อ 1/12 มวลของ C-12 1
อะตอม และนักเรี ยนสามารถคานวณหาค่ามวลของธาตุ 1 อะตอมได้ แต่ใช้ เลขอะตอมในการคานวณและ
เปรี ยบเที ยบว่า ค่ามวลของธาตุ 1 อะตอม ธาตุใดมากที่ สุด และน้ อยที่ สุด นอกจากนี น้ ักเรี ยนที่ มีแนวคิ ด
คลาดเคลื่อน (SM) มีจานวน 4 คน (ร้ อยละ 13.33) โดยนักเรี ยนอธิบายความแตกต่าง มวลอะตอมของธาตุ Fe
กับ มวลของธาตุ Fe 1 อะตอม ได้ ไม่ถูกต้ อง เช่น ผู้เรี ยนอธิบายว่า มวลอะตอมของธาตุ Fe คือ เกิดจากอะตอม
ของธาตุ Fe หลาย ๆ ธาตุมารวมกัน แต่ มวลของธาตุ Fe 1 อะตอม เป็ นการเทียบกับธาตุไฮโดรเจนมาตรฐาน
จากคาตอบแสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนมีความเข้ าใจคลาดเคลื่อน เพราะมวลอะตอมไม่ได้ เกิดจากอะตอมของธาตุ
Fe หลาย ๆ ธาตุมารวมกัน แต่เป็ นมวลที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบกับธาตุมาตรฐาน
แนวคิดเรื่ อง มวลโมเลกุล เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิด เรื่ อง มวลโมเลกุล ผลวิจัยพบว่า นักเรี ยนมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุด จานวน 18 คน (ร้ อยละ 60.00) โดยนักเรี ยนสามารถอธิ บายความ
แตกต่างระหว่างมวลโมเลกุลของสาร กับ มวลโมเลกุลของสาร 1 โมเลกุล และนักเรี ยนสามารถคานวณหาค่ามวล
โมเลกุลของสารต่าง ๆ โดยเปรี ยบเทียบกับธาตุมาตรฐานได้ แต่มีนักเรี ยนจานวน 6 คน (ร้ อยละ 13.33) ที่มี
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แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ (PU) โดยนักเรี ยนแสดงให้ เห็นว่ามีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วน แต่
บางส่ ว นไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง โดยนั ก เรี ย นอธิ บ ายความหมายของมวลโมเลกุ ล ของกลูโ คส แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายว่ า
ความหมายของกลูโคส 1 โมเลกุลมีความหมายว่าอย่างไร และพบว่า มีนกั เรี ยนจานวน 6 คน (ร้ อยละ 23.33) ที่มี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) เช่น นักเรี ยนอธิ บายว่ามวลโมเลกุลของ
กลูโคสเป็ นมวลสมมติ แต่มวลของกลูโคส 1 โมเลกุล คือมวลจริ ง ๆ ของกลูโคส 1 โมเลกุล จากคาตอบแสดงให้
เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจถูกต้ อง ว่ามวลของกลูโคส 1 โมเลกุล เป็ นมวลที่แท้ จริ ง แต่ยงั ขาดความเข้ าใจว่า ค่า
มวลโมเลกุลเป็ นมวลของอะตอมที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบกับธาตุไฮโดรเจนมาตรฐาน หรื อ 1/12 มวลของ C-12
1 อะตอม นอกจากนี ้ยังพบว่ามีนกั เรี ยนจานวน 2 คน (ร้ อยละ 6.67 ที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) เนื่องจาก
นักเรี ยนเข้ าใจว่า มวลโมเลกุลของกลูโคสเกิดจากมวลของกลูโคสหลาย ๆ โมเลกุลมารวมกัน จากคาตอบแสดงให้
เห็นว่า นักเรี ยนยังมีความเข้ าใจคลาดเคลื่อน เพราะมวลโมเลกุลไม่ได้ เกิดจากมวลของกลูโคสหลายโมเลกุลมา
รวมกัน แต่เป็ นมวลที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบกับธาตุมาตรฐาน เช่นเดียวกับมวลอะตอม
แนวคิด เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างโมลกับจานวนอนุ ภาค เมื่อพิ จารณาเกี่ ยวกับแนวคิด เรื่ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่างโมลกับจานวนอนุภาค ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุด
จานวน 22 คน (ร้ อยละ 73.33) เนื่องจาก โดยนักเรี ยนสามารถระบุได้ ว่าสารใดเมื่อละลายในน ้าแล้ วแตกตัวเป็ น
ไอออนได้ สามารถคานวณปริ มาณไอออนในน ้าเมื่อกาหนดจานวนโมลมาให้ ได้ ถูกต้ อง และสามารถหาจานวน
โมเลกุลของสารได้ เมื่อกาหนดมวลเป็ นกรัมมาให้ แสดงว่านักเรี ยนเข้ าใจว่า โมลกับจานวนอนุภาคมีความสัมพันธ์
กันอย่างไร แต่มีนักเรี ยนจานวน 5 คน (ร้ อยละ 16.67) ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ (PU) โดย
นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้ ว่าสารใดเมื่อละลายในนา้ แล้ วสามารถแตกตัวเป็ นไอออนได้ และมีกี่อนุภาค เช่น
นักเรี ยนตอบว่า Na2CO3 และ NaCl สามารถแตกตัวเป็ นไอออนในน ้าได้ เพราะเป็ นสารประกอบไอออนิก โดย
จานวนไอออนของ Na2CO3 จะแตกตัวได้ มากกว่า เพราะแตกตัวได้ 2Na+ กับ CO32- แต่นกั เรี ยนไม่ได้ แสดงวิธี
คานวณให้ เห็นว่า จานวนอนุ ภาคมีความสัมพันธ์ กับโมลโดยคูณกับเลขอาโวกาโดร (6.02 × 1023 ไอออน)
นอกจากนีย้ งั มีนกั เรี ยนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) จานวน 3 คน (ร้ อยละ 10.00) โดยเมื่อถามนักเรี ยนว่าสาร
ชนิดใดที่จะมีปริ มาณของไอออนมากที่สดุ โดยกาหนดสารชนิดต่าง ๆ มาให้ คือ แมกนีเซียม (Mg), โซเดียมคลอ
ไรด์ (Nacl), น ้าตาลซูโครส (C12H22O11) , โซเดียมคาร์ บอเนต (Na2CO3) และกาหนดจานวนโมลที่แตกต่างกัน
นักเรี ยนตอบว่า ผงแมกนีเซียม (Mg) มีปริ มาณไอออนมากที่สดุ เนื่องจากสามารถละลายน ้าได้ และ มีจานวน
โมลมากที่สุดในสารทัง้ หมด หรื อนักเรี ยนตอบว่า นา้ ตาลซูโครส (C12H22O11) จะมีปริ มาณของไอออนมากที่สุด
เนื่องจากเป็ นสารประกอบที่เกิดจากหลายธาตุ เมื่อละลายสารจะแตกเป็ นไอออนจานวนมาก จากคาตอบแสดง
ให้ เห็นว่า นักเรี ยนพิจารณาว่า สารใดที่มีจานวนโมลมากจะทาให้ มีจานวนอนุภาคมากที่ สุดตามไปด้ วย โดย
ไม่ได้ คานึงถึงชนิดของสาร และ จานวนไอออนของสารประกอบไอออนิกนัน้
แนวคิด เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างโมลกับมวล เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับ แนวคิด เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างโมลกับมวล ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุด จานวน 20 คน (ร้ อยละ
66.67) โดยนักเรี ยนสามารถแสดงวิธีคานวณเปลี่ยนจากจานวนโมลเป็ นจานวนกรั มได้ อย่างถูกต้ อง โดยรู้ ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับมวลของสารว่า สารใด ๆ จานวน 1 โมลจะมีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลของสารนัน้ แต่
มีนกั เรี ยนจานวน 3 คน (ร้ อยละ 10.00) ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วน และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM)
เนื่ องจากนัก เรี ยนมีแนวคิดที่ ถูก ต้ องบางส่วน แต่บ างส่วนนักเรี ย นคานวณผิ ดพลาด นอกจากนี ย้ ัง มีจานวน
นักเรี ยนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) จานวน 4 คน (ร้ อยละ 13.33) เนื่องจาก นักเรี ยนยังสับสนระหว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับมวล และ โมลกับจานวนอนุภาค โดยนักเรี ยนคานวณหาจานวนกรัมของสาร โดยใช้
เลขอาโวกาโดร (6.02 × 1023 อนุภาค) คูณกับจานวนโมลที่กาหนดให้ คานวณเป็ นจานวนกรัม ซึง่ ควรนาค่ามวล
โมเลกุลคูณกับจานวนโมลของสาร นอกจากนี ้ยังมีนกั เรี ยนจานวน 3 คน (ร้ อยละ 10.00) ไม่ได้ ตอบคาถาม

53

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

แนวคิด เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างโมลกับปริ มาตรของแก๊ ส เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับ แนวคิด เรื่ อง
โมลกับปริ มาตรของแก๊ ส ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สดุ จานวน 21 คน (ร้ อยละ
70.00) โดยนักเรี ยนสามารถแสดงวิธีคานวณได้ ถูกต้ อง โดยรู้ ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างโมลกับปริ มาตรของแก๊ ส
แต่มีนักเรี ยนจานวน 3 คน (ร้ อยละ 10.00) ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน
(PUSM) โดยนักเรี ยนมีแนวคิดว่าแก๊ สหรื อไอของสารใด ๆ จานวน 1 โมล จะมีปริ มาตร 22.4 dm3 ที่ STP แต่
นักเรี ยนแต่นกั เรี ยนคานวณตัวเลขผิดพลาด ส่งผลให้ ค่าน ้าหนักของถังเปล่าที่คานวณได้ คลาดเคลื่อน อย่างไรก็
ตาม มีนกั เรี ยนจานวน 2 คน (ร้ อยละ 6.67 ) ที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) เนื่องจาก เมื่อให้ นกั เรี ยนคานวณ
จานวนกรัมของแก๊ สออกซิเจนที่อยู่ในถังปริ มาตร 100 dm3 ที่สภาวะมาตรฐาน นักเรี ยนคานวณผิด เนื่องจากไม่
เข้ าใจความสัมพันธ์วา่ สารใด ๆ จานวน 1 โมลจะมีปริ มาตร 22.4 ลิตร ที่สภาวะมาตรฐาน(STP) นอกจากนี ้ยังมี
นักเรี ยนจานวน 4 คน (ร้ อยละ 13.33) ที่ไม่ตอบคาถาม
แนวคิดเรื่ อง ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่ วยร้ อยละ เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับ แนวคิด เรื่ อง
ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วยร้ อยละ ผลวิจยั พบว่า ในหน่วยร้ อยละโดยมวลต่อมวล นักเรี ยนมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สดุ จานวน 25 คน (ร้ อยละ 83.33) โดยนักเรี ยนสามารถคานวณความเข้ มข้ นได้ ถูกต้ อ ง
และสามารถระบุตวั ทาละลาย และตัวละลายได้ แต่ในหน่วยร้ อยละโดยมวลต่อมวล และ ในหน่วยร้ อยละโดย
ปริ มาตรต่อปริ มาตร มีนกั เรี ยนจานวน 5 คน (ร้ อยละ 16.67) ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนคลาดเคลื่อน
บางส่วน (PUSM) เนื่องจากเมื่อให้ นกั เรี ยนคานวณความเข้ มข้ นเป็ นร้ อยละโดยมวลของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
15 กรั ม ละลายในนา้ 85 กรั ม นักเรี ยนเข้ าใจถูกต้ องว่าตัว ทาละลายคือ NaCl 15 กรั ม แต่นักเรี ยนเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนว่าสารละลายทังหมดเท่
้
ากับ 85 กรัม ส่งผลให้ นกั เรี ยนคานวณความเข้ มข้ นคลาดเคลื่อน ในหน่วย
ร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร นักเรี ยนสามารถคานวณหาค่ าความเข้ มข้ นในหน่วยร้ อยละ ได้ สามารถระบุ
ปริ มาณตัวละลายได้ ถกู ต้ อง แต่ยงั ระบุปริ มาณตัวทาละลายได้ คลาดเคลื่อน เช่น นักเรี ยนตอบว่า สารละลายเอ
ทานอลเข้ มข้ น ร้ อยละ 15 โดยปริ มาตร หมายความว่าในสารละลายเอทานอล 100 cm3 มีเอทานอลละลายอยู่
15 cm3 มีตวั ทาละลาย 100 cm3 ซึง่ ควรอธิบายว่ามีตวั ทาละลาย 85 cm3 จากคาตอบแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนยัง
ขาดความเข้ าใจ ความหมายของสารละลายอย่างถ่องแท้ ในหน่วยร้ อยละโดยมวลต่อปริ มาตร มีนักเรี ยนที่ มี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) จานวน 4 คน (ร้ อยละ 13.33) เนื่องจาก นักเรี ยน
อธิบายความหมายของสารละลายกรดแอซีติกเข้ มข้ นร้ อยละ 5 โดยมวลต่อปริ มาตรได้ ถูกต้ อง แต่นกั เรี ยนมีความ
เข้ าใจคลาดเคลื่อน โดยใช้ ค่าความหนาแน่นของกรดแอซีติก ไปคานวณหาจานวนกรั มของสารละลายกรดแอ
ซีติกทังหมด
้
100 cm3 แสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนยังสับสนกับการคานวณโดยใช้ ค่าความหนาแน่นของเนื ้อสาร กับ
ค่าความหนาแน่นของสารละลาย ส่งผลให้ นกั เรี ยนคานวณค่าความเข้ มข้ นได้ ผิดพลาด
แนวคิด เรื่ อง ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่ วย โมลาริ ตี เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับ แนวคิด เรื่ อง
ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วยโมลาริ ตี ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สดุ
จานวน 17 คน (ร้ อยละ 56.67) โดยเมื่อกาหนดความเข้ มข้ นของตัวละลายชนิดต่าง ๆ มาให้ นักเรี ยนสามารถ
คานวณความเข้ มข้ นของสารละลายจากน้ อยไปมาก ในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (mol/dm3) ได้ ซึง่ แสดง
ให้ เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจในความหมายของหน่วยความเข้ มข้ นดังกล่าว นอกจากนีน้ กั เรี ยนอธิ บายได้ ว่า
สารละลายในบีกเกอร์ ใดที่ มีค่าการนาไฟฟ้ามากที่ สุด และ น้ อยที่ สุด โดยพิ จารณาจากการคานวณค่าความ
เข้ มข้ นในหน่วยโมลต่อลิตร (mol/L) โดยสารละลายที่มีความเข้ มข้ นมากที่สดุ จะนาไฟฟ้าได้ มากที่สดุ ส่วน
สารละลายที่มีค่าความเข้ มข้ นน้ อยที่สุด จะนาไฟฟ้าได้ น้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรี ยน จานวน 6 คน
(ร้ อยละ 20.00) ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วน และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) เนื่องจากแสดงวิธีการ
คานวณหาความเข้ มข้ นได้ ถูกต้ องเพียงบางส่วน แต่บางส่วนคลาดเคลื่อน เช่น เมื่อให้ ผ้ ูเรี ยนคานวณ หาความ
เข้ มข้ นในหน่วย mol/L ของสารละลาย CH3COOH ซึง่ เข้ มข้ น ร้ อยละ 8 โดยมวลต่อปริ มาตร ความหนาแน่นของ
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สารละลาย 1.13 g/cm3 นักเรี ยนคานวณจานวนโมลของตัวละลายโดยคิดจากจานวนกรัมของสารละลายทังหมด
้
ซึ่งคานวณได้ จากค่าความหนาแน่ น ซึ่งนักเรี ยนจะต้ องคานวณโมลเฉพาะตัวละลายเท่ านัน้ แสดงให้ เห็นว่า
นักเรี ยนยังมีความเข้ าใจคลาดเคลื่อน และ นักเรี ยนสามารถคานวณจานวนกรัมของตัวละลายในสารละลายทัง้ 3
บีกเกอร์ ได้ ถูกต้ อง และมีแนวคิดถูกต้ องว่าสารละลายที่มีความเข้ มข้ นมากที่สุด จะมีค่าการนาไฟฟ้ามากที่สุด
ตามไปด้ วย แต่นักเรี ยนคานวณเปรี ยบเที ยบว่าสารละลายใดมีค่าความเข้ มข้ นมากที่ สุดและน้ อยที่สุด ได้ ไม่
ถูกต้ อง เนื่องจาก นักเรี ยนพิจารณาจากปริ มาณตัวละลายต่อปริ มาตร แต่ไม่ได้ คานึงถึงชนิดของตัวละลายซึง่ เป็ น
คนละสารกัน

สรุป

โดยสรุ ป นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สุด ในเรื่ อง ความเข้ ม ข้ นในหน่วยร้ อยละโดยมวลต่อ
มวล รองลงมา ความเข้ มข้ นในหน่วยร้ อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับจานวนอนุภาค
ความสัมพันธ์ ระหว่างโมลกับปริ มาตรของแก๊ ส ความสัมพันธ์ ระหว่างโมลกับมวลและมวลอะตอม ความเข้ มข้ น
ในหน่ วยร้ อยละโดยมวลต่อปริ มาตร มวลโมเลกุล ความเข้ มข้ น ในหน่ วยโมลาริ ตี อย่ างไรก็ตามผลการวิ จัย
ชี ใ้ ห้ เห็ นว่า นักเรี ย นมีแนวคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ บางส่วน คลาดเคลื่อนบางส่วน และยังมีนักเรี ย นบางส่วน ที่ มี
แนวคิดคลาดเคลื่อน อาจเป็ นเพราะ เนื อ้ หาปริ มาณสัมพันธ์ มีความซับซ้ อน ถ้ านักเรี ยนไม่เข้ าทฤษฏี หรื อกฎ
ความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ จะทาให้ ไม่สามารถคานวณโจทย์ปัญหาที่ซบั ซ้ อนได้ เช่นในเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างโมล
กับปริ มาตรของแก็ส นักเรี ยนไม่เข้ าใจความสัมพันธ์วา่ แก๊ สของสารใด ๆ จานวน 1 โมลจะมีปริ มาตร 22.4 ลิตร ที่
STP จึงไม่สามารถคานวณหาจานวนกรั มของแก๊ สออกซิเจนได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งกล่าวว่า
แนวคิดเรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ เป็ นแนวคิดที่ ยาก ซับซ้ อน ผู้เรี ยนต้ องเข้ าใจแนวคิดที่สาคัญอย่างแท้ จริ ง จึงจะ
สามารถนาความรู้ ไปใช้ ตอ่ ได้ (จรรยา ดาสา และ คณะ, 2549) หากนักเรี ยนขาดทักษะการคานวณย่อมส่งผลให้
ยากต่อการเรี ยนรู้ และเข้ าใจในเนื ้อหา (Kind, 2004) และผู้วิจยั ยังพบว่าหากนักเรี ยนขาดความเข้ าใจในแนวคิด
เรื่ องโมล ย่อมส่งผลต่อการเรี ยนรู้ แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง เช่น ในเรื่ องความเข้ มข้ นของสารละลาย นอกจากนีย้ งั พบว่า
นักเรี ยนไม่สามารถแยกความแตกต่างของความสัมพันธ์ ในแต่ละเนื ้อหาได้ และขาดความเข้ าใจในแนวคิดเรื่ อง
พื ้นฐาน ซึ่งส่งผลต่อการเรี ยนรู้ แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง อีกทังแนวคิ
้
ดเรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ มีความเป็ นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า จึงเป็ นเรื่ องยากสาหรับนักเรี ยนในการทาความเข้ าใจ ซึง่ อาจส่งผลให้ นกั เรี ยนมี
ความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่อน สอดคล้ องกับ การศึกษาที่ ผ่านมา พบว่า การที่ นักเรี ย นมีข้ อจากัดในการอธิ บาย
ปริ มาณของสารในระดับจุลภาค ย่อมส่งผลให้ นกั เรี ยนขาดความเข้ าใจและมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนได้
(ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558)
ข้ อเสนอแนะ
แนวคิด เรื่ อง ปริ มาณสัมพัน ธ์ เป็ นแนวคิดที่ มีความซับซ้ อน หากนักเรี ย น ไม่เข้ าใจทฤษฎี หรื อ กฏ
ความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ และไม่สามารถแยกความแตกต่างของความสัมพันธ์ แต่ละเนื ้อหาได้ อาจส่งผลให้ นกั เรี ยนมี
แนวคิดที่คลาดเคลื่อนได้ ครู ผ้ สู อนจึงควรมุง่ เน้ นให้ นกั เรี ยนแยกความสัมพันธ์ของแต่ละเนื ้อหาได้ โดยในขันขยาย
้
ความรู้ อาจ ให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทาแบบฝึ กหัดที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละแนวคิดให้ หลากหลายมากยิ่งขึ ้น และใน
บางเนื ้อหาที่นกั เรี ยนขาดความเข้ าใจในแนวคิดพื ้นฐาน ซึง่ ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เช่น แนวคิด
เรื่ องสมการเคมี นักเรี ยนจาเป็ นต้ องมีความรู้ พืน้ ฐานเรื่ องการเขียนสมการไอออนิกมาก่อน ดังนัน้ ครู ผ้ ูสอนควร
ทบทวนแนวคิดพื น้ ฐานที่ เกี่ ยวข้ องโดยอาจให้ ท าแบบฝึ กหัดเพิ่ มเติมในห้ อง หรื อทดสอบย่อย เพื่ อกระตุ้นให้
นักเรี ยนสนใจและเป็ นการทบทวนแนวคิดพื ้นฐานก่อนเรี ยนแนวคิดในเรื่ องต่อไป
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Note : SU = Sound Understanding ; PU= Partial Understanding ; PUSM = Partial Understanding with Specific Misconception ; SM= Specific Misconception ; NU = No Understanding

1.Atomic Mass
2. Molecular Mass
3. Relation between Moles
and the Numbers of Particles
4. Relation between Moles
and the Mass
5. Relation between Moles
and the Volume of Gas
6. Concentration in Percent
- Percent Weight by Weight
- Percent Volume by
Volume
- Percent Weight by Volume
7.Concentration in Molarity

Topics

Numbers and percentages of 10th grade students’s conceptions
PU
PUSM
SM
Pre test
Post test
Pre test
Post test
Pre test
Post test
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
0 0.00 3 10.00 0 0.00 3 10.00 26 86.67 4 13.33
0 0.00 4 13.33 5 16.67 6 20.00 12 40.00 2 6.67

Table 1 Numbers and Percentages of Tenth Grade Students’ Conceptions on Stoichiometry (N=30)

NU

0

0
1
3

4

3

0

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

0.00

0.00
3.33
10.00

13.33

10.00

0.00

Post test
n
%
0 0.00
0 0.00

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจยั ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้ สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้ โครงการส่งเสริ ม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ประจาปี การศึกษา 2558

เอกสารอ้ างอิง

จรรยา ดาสา, สุดจิต สงวนเรื อง, สุนนั ท์ สังข์อ่อน และ นฤมล ยุตาคม. 2549. แนวคิดเกี่ยวกับปริ มาณสัมพันธ์
ของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ( สังคมศาสตร์ ). 27(2): 225233.
ชาตรี ฝ่ ายคาตา. 2558. กลยุทธ์ การสอนเคมีอย่ างมืออาชีพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษัท วิสต้ า
อินเตอร์ .
นาตยา ปิ ลันธนานนท์. 2542. การเรี ยนรู้ ความคิดรวบยอด. กรุ งเทพมหานคร: เจ้ าพระยาระบบการพิมพ์.
ปริ น้ ท์ จากัด.
วราภรณ์ ถิรสิริ. 2533. การศึกษามโนทัศน์ ท่ คี ลาดเคลื่อนในวิชาเคมีของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักราช ชาติชานาญ. 2555. การพัฒนาความเข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่ องปริ มาณสารสัมพันธ์
ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ ร่ วมกั บ
โปรแกรม Yenka Science. วิทยานิพนธ์สาขาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2546. การจัดสาระการเรี ยนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลัก
สุตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. กรุ งเทพ: สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี.
สุณีย์ ธีดากร. 2525. จิตวิทยาการศึกษา. นนทบุรี: สถานสงเคราะห์หญิง ปากเกร็ ด.
สิทธาปกรณ์ ศรี โสภา. 2554. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเรื่ องสารละลายโดยแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) . วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท. มหาวิทยาลัยอุบราชธานี.
Ben-Zvi, R., Eylon, B., & Silberstein, J. (1998). Theories, principles and laws. Education in chemistry,
25, 89-92.
Burcin, A. and T.Leman. 2013. Inquiry-Based Laboratory Activities in Electrochemistry: High School
Students’Achievements and Attitudes. Journal of Science Education 43: 413-435.
Glynn C. M., R. H. Yeany., B. K. Britton. 1991. The Psychology of Learning Science.
Haidar, A. H. 1997. Prospective Chemistry Teachers’ Conception of the Conservation of Matter and
Related Concepts. Journal of Research in Science Teaching 34(1997): 181-197.
Huddle, P. A. and A. E. Pillay. 1996. “An In-Depth Study of Misconceptions in Stoichiometry and
Chemical Equilibrium at a South African University.” Journal of Research in Science Teaching
33(1): 65-77.
Justi, R. and Gilbert, J. (2002). Models and modeling in chemical education. In J. K. Gilbert et al.
(Eds.), Chemical education: Towards research based practice. Boston: Kluwer Academic
Publishers, 47-68.
Kind, V. 2004. Beyond Appearances: Students’ Misconceptions about basic chemical ideas. 2nd ed.
Durham: Durham University.
Larson, J.O. 1997. “Constructing Understandings of The Mole Concept: Interactions of chemistry
Text, Teacher And Learners’’. National Association for Research in Science Teaching.
Staver, J. R. and A. T. Lumpe. 1993. “A Content Analysis of the Presentation of the Mole Concept in
Chemistry Textbooks.” Journal of Research in Science Teaching 30(4): 321-337.

57

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

การจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Learning STEM Education Approach on the Nature of Science and the Scientific Creative
Thinking Skill of Undergraduate Students
ศุภชัย ทวี1*
Supachai Tawee1*

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบสะเต็มศึกษา และศึกษาความสามารถด้ านความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา กลุ่มที่ศกึ ษา
ได้ แ ก่ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฎนครสวรรค์ ที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนวิช าวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคม (4000111) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 62 คน ใช้ เวลาในการ
ทดลองจานวน 22 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา จานวน
7 กิจกรรม แบบทดสอบวัดแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าคะแนนที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1) นักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษามีคะแนนแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 2) นัก ศึก ษาที่ ไ ด้ รั บการจัดการเรี ย นรู้ แบบสะเต็มศึก ษามี
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 59.50 ของคะแนนเต็ม

ABSTRACT
The objectives of this research were to compare the concept’s Nature of Science between
those of pre and post-learning and to study scientific creative thinking skill. The participants of this
study were sixty-two undergraduate students which learned Science and Technology to life and
society subjects at Nakhon Sawan Rajabhat University, academic year of 2015. The research instruments
were 1) the 7 activities based on STEM Education Approach, 2) the concept’s Nature of Science test,
and 3) the Scientific Creative Thinking Achievement test. The Analysis was mean ( x ), standard
deviation (SD) and t-test. The research findings were as follows:
1. The students who were taught by STEM Education Approach had the concept’s
Nature of Science significantly higher than those of pre-learning at the 0.01 level.
2. The students who were taught by STEM Education Approach had scientific creative
thinking skill mean of 59.50 %.
Key Words :STEM Education Approach, Nature of Science, Scientific Creative Thinking Skill.
* Corresponding author; e-mail address: supachai.t@nsru.ac.th
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คานา
สะเต็ม (STEM) เป็ นคาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้ แก่ วิทยาศาสตร์ (Science
:S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering :E) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics
:M) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ ทงสี
ั ้ ่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็ นจริ งที่ต้องอาศัยองค์
ความรู้ ต่างๆ มาบูรณาการเข้ าด้ วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางาน คาว่า STEM ถูกใช้ ครัง้ แรกโดยสถาบัน
วิทยาศาสตร์ แห่งประเทศสหรั ฐอเมริ กา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้ คานี ้เพื่ออ้ างถึง
โครงการหรื อโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
สถาบันวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่ได้ ให้ นิยามที่ชดั เจนของคาว่า STEM มีผลให้ มีการใช้ และให้
ความหมายของคานี ้แตกต่างกันไป (Hanover Research, 2011) เช่น มีการใช้ คาว่า STEM ในการอ้ างอิงถึง
กลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2557) สะเต็มศึกษาจึงเป็ นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
โดยเน้ นการนาความรู้ ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง รวมทังการพั
้
ฒนากระบวนการหรื อผลผลิตใหม่ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยผู้เรี ยนสร้ างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริ งและการ
ทางาน การจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ไม่เน้ นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรื อกฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แต่เป็ นการสร้ างความเข้ าใจทฤษฎีหรื อกฎเหล่านัน้ ผ่านการปฏิ บัติให้ เห็นจริ ง
ควบคูก่ บั การพัฒนาทักษะการคิด ตังค
้ าถาม แก้ ปัญหาและการหาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อค้ นพบใหม่ ๆ พร้ อมทัง้
สามารถนาข้ อค้ นพบนันไปใช้
้
หรื อบูรณาการกับชีวิตประจาวันได้
สะเต็มศึกษานัน้ ไม่ใช่หลักสูตรแต่เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่ มุ่งส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ และเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (Vasquez, et al., 2013) โดยเนื ้อหาที่ใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานสาระการเรี ยนรู้ และตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตรของวิชาที่เกี่ยวข้ อง และ
ต้ องคานึงถึงความเหมาะสมของเนื ้อหาที่จะนามาบูรณาการกัน (Maryland State Department of Education,
2012) ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษานันเป็
้ นการเติมเต็มและสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่สมบูรณ์
โดยไม่ได้ แทนที่หรื อเพิ่มจนทาให้ เกิดความไม่ต่อเนื่องในการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรปกติ การจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู่บนฐานแนวคิดที่ว่า สะเต็มศึกษาสามารถนาไปจัดการเรี ยนรู้ กบั ผู้เรี ยนทุกคน และ
สามารถเรี ยนรู้ ในทุกระดับชัน้ ได้ โดยค่อย ๆ เพิ่มความเข้ มของเนื ้อหาและทักษะที่เกี่ยวข้ องไปตามระดับชัน้ ที่
สูงขึ ้น (Hanover Research, 2011, Vasquez, et al.,2013) โดยเสนอหลักการสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน ซึง่ ประกอบไปด้ วย 5 หลักการ ดังนี ้
1) มุ่งเน้ นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Interdisciplinary approach) ตังแต่
้ สองวิชาเข้ า
ด้ วยกัน โดยเน้ นการบูรณาการ จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มองเห็นความสัมพันธ์ ของแนวคิดต่างๆ ที่เป็ นพืน้ ฐานและ
ความเชื่อมโยงของข้ อมูล รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ และมอง
ปั ญหาด้ วยความคิดที่กว้ างขึ ้น 2) ทาให้ เห็นความสัมพันธ์ กบั ชีวิตจริ ง(Establish Relevance) ให้ ผ้ เู รี ยนรู้ ว่าสิ่งที่
ได้ เรี ยนรู้ นีม้ ีประโยชน์ หรื อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างไร 3) มุ่งเน้ น การพัฒนาการทักษะศตวรรษที่ 21
(Emphasize Twenty-First-Century Skills) มีความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล การใช้ ข้อมูลอย่างสร้ างสรรค์เพื่อ
แก้ ปัญหา ความสามารถในการสื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทางานเป็ นที ม และ
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การทางานแบบร่ วมมือกันรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา และการมีความคิดสร้ างสรรค์
4) ท้ าทายผู้เรี ยน (Challenge Your Students) การจัดการเรี ยนรู้ ควรมีความท้ าทายและเหมาะสมกับระดับการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และ 5) ผสมผสานเข้ าด้ วยกัน (Mix It Up) มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
พัฒนาและแสดงออกถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ทงในด้
ั ้ านขององค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ กิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบโครงงานสะเต็มศึกษาเป็ นระดับการบูรณาการแบบข้ ามสาขาวิชา
ความคิดสร้ างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคล ในการแสดงความคิดได้
หลายๆ แบบเป็ นการคิดที่ก่อให้ เกิดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ มีรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม และเป็ นการคิดที่ไม่ซ ้า
กับผู้อื่น ในการคิดจะใช้ ความรู้ พืน้ ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความสามารถนี ้ประกอบด้ วยความคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ ม ที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา หรื อหาคาตอบต่าง ๆ (สมปั ญญา ศรี ภคนานนท์ ,2535,
อ้ างถึงใน บัวซ้ อน ตามะ, 2554) ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีความหมายใกล้ เคียง
กับความคิดสร้ างสรรค์ทวั่ ไป ในส่วนที่เป็ นกระบวนการคิด และการกระทาให้ เกิดผลผลิตแต่จะแตกต่างกันตรงที่
ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนา
ด้ านสติปัญญา การแก้ ปัญหาและการค้ นพบความรู้ ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้ องกับความหมายของ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้ วยความรู้ (Body of Knowledge) และกระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
(Process of science inquiry) กระบวนการของการเกิดความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity process)
จากปั ญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม ผู้เรี ยนไม่สนใจการเรี ยนรู้
ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน แนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และ
ความสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ศึกษาค้ นคว้ าการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มที่มีต่อธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ และความสามารถความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ในรู ปแบบบูรณาการทังด้
้ านศาสตร์ ต่าง ๆ
และบูรณาการการเรี ยนในห้ องเรี ยนกับชี วิตจริ ง โดยนาการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาบูรณาการเข้ ากับ
เนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษาต่อไป

วิธีการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ ศึก ษาในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ นครสวรรค์
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อชี วิตและสังคม (4000111) ซึ่งเป็ นรายวิช าที่ เน้ น ให้
นักศึกษาเข้ าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และสามารถนาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 62 คน
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. จัดทากิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา จานวน 7 กิจกรรม ได้ แก่ 1) การวัดความสูงของต้ นไม้
2) การสื บ ค้ น สารในน า้ 3) การศึ ก ษานัก วิ ท ยาศาสตร์ 4) การจ าแนกน า้ มัน ดิ บ 5) การใช้ พลัง งานให้ มี
ประสิทธิ ภาพ 6) การประดิษฐ์ เครื่ องมือวัดสภาพอากาศ และ 7) การใช้ ชีวิตความเป็ นอยู่ในสภาพอากาศแบบ
ต่าง ๆ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยกิจกรรมทัง้ หมดมีความเหมาะสมมากที่สุด
ผู้วิจัยนาไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มที่ศกึ ษา ในระหว่างการจัดกิจกรรมผู้วิจัยใช้ มโนภาพพลวัตที่มีประสิทธิ ภาพจาก
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เอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ บันทึกหลังการจัดกิจกรรม บันทึกภาคสนาม การสังเกตระหว่างการปฏิ บัติ
กิ จ กรรม อนุ ทิ น ของนัก ศึก ษาและผลงานของนัก ศึก ษา เช่ น ใบกิ จ กรรม แบบฝึ กหัด และแบบฝึ กความคิ ด
สร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2. นาแบบวัดแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้ อ ซึง่ มีความตรงเชิง
เนื ้อหา มีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง 0.55-0.87 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43- 0.80 และค่าความเที่ยง 0.89 ไป
วัดกับนักศึกษากลุม่ ที่ศกึ ษาที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา
3. นาแบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จานวน 5 กิจกรรม มีค่าอานาจจาแนก 18.6, 16.8,
18.9, 18.5 และ 20.89 ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86 ไปวัดกับนักศึกษากลุ่มที่ศกึ ษาที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ ยวกับแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และค่าคะแนนที (t-test) และการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาที่
ได้ รั บการสอนโดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบนสะเต็มศึก ษาโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และวิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะองค์ ป ระกอบโดยหาค่ า เฉลี่ ย ( x ) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD)
ตามลาดับ

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1.การเปรี ยบเทียบแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ การทดสอบ t-test กรณี
กลุม่ ตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน ดังตารางที่ 1
Table 1 Nature of Science’ s Mean, standard deviation, t-test of pre -test – post- test (n = 62)
The participants
Nature of Science
1.The Empirical Nature of Scientific
Knowledge
2.Observation,Inference, and
Theoretical Entities in Science
3.Scientific Theories and Laws
4.The Creative and Imaginative
Nature of Scientific Knowledge
5.The Tentative Nature of Scientific
Knowledge
*Significant at P 0.01

Pre-test
SD
x
15.56 3.68
2.90 0.32

Post-test
SD
x
32.74 4.25
6.48 1.23

24.22*
21.06*

3.05

1.23

6.23

1.24

14.44*

3.05
3.24

1.35
0.55

6.65
6.40

0.77
0.56

17.98*
21.60*

3.32

0.23

7.00

0.45

16.33*
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษามี คะแนนวัดแนวคิดธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ มีคา่ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีเท่ากับ 15.56 คะแนน และหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 32.74 คะแนน เมื่อ
เปรี ยบเทียบแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยใช้ การทดสอบคะแนน t พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยแนวคิดธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนมากกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่ างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีประเด็นจานวน 5
ประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) หลักฐานเชิงประจักษ์ ขององค์ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีเท่ากับ 2.90
คะแนน และหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 6.48 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบโดยใช้ การทดสอบคะแนน t พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ขององค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนมากกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2) ความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความเห็นจากข้ อมูล มีคา่ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีเท่ากับ
3.05 คะแนน และหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 6.23 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบโดยใช้ การทดสอบคะแนน t พบว่า ค่า
คะแนนเฉลี่ยประเด็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความเห็นจากข้ อมูลหลังเรี ยนมากกว่าคะแนน
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3) ความแตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีเท่ากับ 3.05
คะแนน และหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 6.65 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบโดยใช้ การทดสอบคะแนน t พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยประเด็นความแตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
4) วิทยาศาสตร์ ต้องอาศัยจิตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีเท่ากับ 3.24
คะแนน และหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 6.40 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบโดยใช้ การทดสอบคะแนน t พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยประเด็นวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัยจิตนาการและความคิดสร้ างสรรค์หลังเรี ยนมากกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5) ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีเท่ากับ 3.32 คะแนน
และหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 7.00 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบโดยใช้ การทดสอบคะแนน t พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
ประเด็นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลังเรี ยนมากกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
2. การศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้ รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบนสะเต็มศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ดังตารางที่ 2
Tabel 2 Mean and Standard deviation of Scientific creative thinking skill.
Variable
Scientific creative thinking skill
Fluency
Flexibility
Originality

x

59.50
58.89
59.09
60.52
62

SD
0.66
0.56
0.85
0.56
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย 59.50 คะแนน โดยแยกเป็ นองค์ ป ระกอบ พบว่า ด้ านความคิดคล่อง มีคะแนนเฉลี่ ย 58.89 คะแนน
ความคิดยึดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 59.09 คะแนน และความคิดริ เริ่ ม มีคะแนนเฉลี่ย 60.52 คะแนน ตามลาดับ
การอภิปรายผล
1. นักศึกษาที่ได้ รับการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษามีคะแนนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลมาจากการที่นกั ศึกษาได้ ผ่านขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็ม
ศึกษา ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมมีขนตอนการพั
ั้
ฒนานักศึกษาด้ านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ทงั ้ 5 ขัน้ แต่ละขันนั
้ กศึกษา
ได้ ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมทาให้ เข้ าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น กิจกรรมได้ มีการสร้ างสถานการณ์ ที่เ ป็ นปั ญหา
เป็ นการกระตุ้นให้ นกั ศึกษาต้ องพยายามแก้ ปัญหาต่าง ๆ (Gupta, 1981) นักศึกษาได้ ฝึกให้ คิดและถูกกระตุ้นให้
ใช้ ศกั ยภาพทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทาให้ เห็นองค์รวมในการศึกษา
และปฏิบัติกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 5 ประเด็น แต่ละประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สูงสุดคือ 1)ประเด็นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2) ความแตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ ขององค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็ม
ศึกษา นักศึกษาได้ ฝึกกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ และเป็ นกิจกรรมที่ มีความสนุกสนาน ประกอบกับการ
ยกตัวอย่างประกอบการจัดกิจกรรมทาให้ เห็นตัวอย่างเป็ นนามธรรม
2. นักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผลมา
จากการที่นักศึกษาได้ ผ่านขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ที่
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านขันตอนสะเต็
้
มศึกษา ประกอบด้ วยความคิด 3 ลักษณะ คือ ความสามารถ
ของนักศึกษาในการใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาคิดได้ กว้ างไกล หลายทิศทาง ดัดแปลง ปรุ งแต่ง ผสมผสาน
เป็ นความคิดแปลกใหม่และมีคณ
ุ ค่า ซึง่ ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
ความคิด 3 ลักษณะ คือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ เป็ นความสามารถของนักศึกษาในการใช้ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการคิดตอบสนองต่อปั ญ หา หรื อเหตุการณ์ ได้ จานวนมากที่ สุดในเวลาจ ากัด ด้ านความคิ ด
ยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ เป็ นความสามารถของนักศึกษาในการใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดหาคาตอบ
ได้ หลายประเภทหลายทิศทางหลายรู ปแบบ และด้ านความคิดริ เริ่ มทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาได้ ฝึกกิจกรรม
ร่ วมกันในกลุ่มมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน สามารถใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ คิดตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรื อปั ญหา
เป็ นความคิดแปลกใหม่ ได้ ไตรตรองความคิดแตกต่างไปจากความคิดของคนอื่น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
สะเต็มศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ คิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ในขันที
้ ่ 1 ขันจุ
้ ดประกายความสนใจ เป็ นขันตอนจั
้
ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามสาระการเรี ยนรู้ โดยยึดผลการเรี ยนรู้ เป็ นหลัก ดาเนินกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้ ใช้
คาถามและรู ปภาพกระตุ้นเพื่อให้ นักศึกษาหาคาตอบภายในเวลาที่ กาหนด และในขัน้ ที่ 2 วางแผนกาหนด
แนวทางการศึกษาเรี ยนรู้ ของ สะเต็มศึกษานักศึกษาได้ ใช้ ความสามารถและใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาคิดให้
ได้ กว้ างไกล หลายทิ ศทาง มี ความคิดดัดแปลง ปรุ งแต่ง ผสมผสาน เป็ นความคิดแปลกใหม่ มีกระบวนการ
ทางานอย่างเป็ นกลุ่ม ยอมรั บ ความคิดของเพื่ อนเพื่ อที่ จ ะหาแนวทางแก้ ปัญ หาหรื อดาเนิ นการวางแผนท า
โครงงานให้ บรรลุเป้าหมายและประสบ ความสาเร็ จ สอดคล้ องกับ สมปั ญญา ศรี ภคนานนท (2535, อ้ างอิงใน
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บัวซ้ อน ตามะ ,2554 ) กล่าวว่าความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นความสามารถของบุคคลในการแสดง
ความคิดได้ หลาย ๆ แบบ เป็ นการคิดที่ก่อให้ เกิดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ มีรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม และ
เป็ นการคิดที่ไม่ซ ้ากับผู้อื่น ในการคิดจะใช้ ความรู้ พื ้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้ างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนาด้ านสติ ปัญญา การ
แก้ ปั ญ หาและการค้ น พบความรู้ ใหม่ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ความคิดสร้ างสรรค์ ท าง
วิท ยาศาสตร์ ข อง กิ ติภูมิ เลิ ศกิ ตติกุล โยธิ น (2550) ได้ ศึก ษาความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและความคิ ด
สร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ แบบฝึ กโครงการวิทยาศาสตร์
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาจึงมีแนวคิดทาง
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 และด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก ศึก ษา พบว่า ค่า คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถความคิด สร้ างสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 59.50 คะแนน โดยแยกเป็ นองค์ประกอบ พบว่า ด้ านความคิดคล่อง มีคะแนน
เฉลี่ย 58.89 คะแนน ความคิดยึดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 59.09 คะแนน และความคิดริ เริ่ ม มีคะแนนเฉลี่ย 60.52
คะแนน ตามลาดับ

สรุป
1. นักศึกษาที่ได้ รับการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษามีคา่ คะแนนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
2. นักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ คา่ คะแนน
เฉลี่ย 59.50 คะแนน โดยแยกเป็ นองค์ประกอบ พบว่า ด้ านความคิดคล่อง มีคะแนนเฉลี่ย 58.89 คะแนน
ความคิดยึดหยุ่น มีคะแนนเฉลีย่ 59.09 คะแนน และความคิดริ เริ่ ม มีคะแนนเฉลี่ย 60.52 คะแนน ตามลาดับ

ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดการเรี ยนรู้โดยนากิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาไปใช้ ควรมีการกระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุม่ โดยให้ มีความคิดอย่างหลากหลาย
2. การจัดการเรี ยนรู้โดยกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาสามารถการบูรณาการได้ หลายวิชาเข้ า
ด้ วยกันเพื่อให้ เนื ้อหามีการผสมผสานกัน
3. ควรศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนกับตัวแปรด้ านอืน่ ๆ เช่น กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จิต
วิทยาศาสตร์ ความคงทนการเรี ยน เป็ นต้ น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือการวิจยั นักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ที่สนับสนุนในการวิจยั
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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง ธาตุแทรนซิชันและกัมมันตรังสี
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบบริบทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต
The Development of Tenth Grade Students’ Conceptions on Transition and Radioactive
Elements Using Context-based Learning Integrated with Dynamic Visualization
ธนพล แก้ วอุดม1* จิตตมาส สุขแสวง1 และ วีกิตติ์ ศิริศกั ดิ์สนุ ทร2
Thanapon Kaew-Udom1*, Chittamas Suksawang1 and Weekit Sirisaksoontorn2

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ศึกษาแนวคิดของนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง ธาตุแทรนซิชนั และ
กัมมันตรังสี และแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต ที่ช่วยพัฒนาแนวคิดของ
นักเรี ยน กลุ่มที่ศกึ ษา ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 24 คน ทาการวัดแนวคิดด้ วยแบบวัดแนวคิดร่ วมกับการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนและคิดเป็ นร้ อยละ วิเคราะห์แนวทางการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยการตีความสร้ างข้ อสรุ ปเชิงอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโน
ภาพพลวัตช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนมีแนวคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ มากที่ สุดในเรื่ อง การ
สลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี (ร้ อยละ 95.83) แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ มากที่สดุ ในเรื่ องสารประกอบเชิงซ้ อน
ของธาตุแทรนซิชนั (ร้ อยละ 33.33) และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 และ
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดี ได้ แก่ การนาเสนอสถานการณ์ จริ งในระดับชุมชนหรื อสังคม สถานการณ์ ปัญหาที่นักเรี ยนมี
ความสนใจ การปฏิ บัติกิจกรรมกลุ่ม มีการสืบค้ นข้ อมูล การใช้ การทดลองเสมือนจริ ง การใช้ และสร้ างมโนภาพพลวัตที่
หลากหลาย การให้ นกั เรี ยนอธิบายและลงข้ อสรุ ปร่ วมกัน และการใช้ วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย

ABSTRACT
This study investigated gifted-science 10thgraders’ conceptions on transition and radioactive elements and the
effective ways of Context-based Learning integrated with Dynamic Visualization. The participants consisting of 24 10th
graders. Multiple data sources included a concept test and semi-structured interview. The data of students’ conceptions
was categorized and analyzed to percentage. Inductive analysis was used to explore the effective ways of the
approach. The results revealed that this approach could develop students’ scientific conceptions. 95.83% of the
students had sound understanding in the topic of radioactive decay while 33.33% of them had partial understanding.
Anyway, 12.50% of the students had partial understanding with specific misconception about complex compounds of
transition elements. The effective ways of this approach are to: present the examples of real situation in the community or
society, present interesting problems, assign group experiments, provide data sources and visual experiments, use and
create various dynamic visualizations, assign group discussion, and, use various assessment methods.
Key Words :Conceptions, Context-based Learning, Dynamic Visualization, Transition and Radioactive Elements, Gifted Science Students
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สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
เป้าหมายที่สาคัญประการหนึง่ ของการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ คือการพัฒนาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความ
เข้ าใจในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถนาความรู้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดารงชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ นนจะต้
ั้
องมุ่งไปที่
การสร้ างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้ แก่นกั เรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เกิดทักษะการคิดในการสร้ างองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ตอ่ ไป (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545 : 45) อย่างไรก็ดี การจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาเคมียงั คงพบ
ปั ญหาและอุปสรรคอยู่มาก ซึง่ ผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเนือ้ หาวิชา
เคมี โดยเฉพาะแนวคิดเรื่ องธาตุแทรนซิชันและกัมมันตรั งสี เช่น นักเรี ยนมีแนวคิดว่าธาตุกัมมันตรั งสีทุกชนิดเป็ น
อันตราย อะตอมไม่สามารถเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งไปเป็ นธาตุอื่นได้ (Nakiboglu, 2006) หรื อนักเรี ยนบางคนไม่
สามารถแยกแยะได้ ว่าการแผ่รังสีของธาตุกมั มันตรังสีเกิดขึ ้นบริ เวณใดของอะตอม (Johnson and Hafele, 2010;
Prather, 2005) หรื อนักเรี ยนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลกระทบของสารกัมมันตรังสีต่อสิ่งมีชีวิต (ทัศนี วรรณ์
เลิศเจริ ญฤทธิ์, 2548; Nakiboglu, 2006) หรื อ นักเรี ยนมีความสับสนในการใช้ คาศัพท์เกี่ยวกับกัมมันตรังสี เช่น ธาตุ
กัมมันตรั งสี (Radioactive elements) และ กัมมันตภาพรั งสี (Radioactivity) (Henriksosen, 1996; Millar and
Gill,1996) ทังนี
้ ้ สาเหตุสาคัญที่ส่งผลต่อการเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรี ยน อาจเป็ นเพราะธรรมชาติเนื ้อหาของ
วิชาเคมีนนเข้
ั ้ าใจยากและมีความเป็ นนามธรรม เพราะคาอธิบายส่วนใหญ่ไม่ได้ อยู่ในระดับที่ผ้ เู รี ยนจะสังเกตได้ เช่น
ระดับอะตอมหรื อโมเลกุล จึงอาจทาให้ ผ้ เู รี ยนนึกภาพไม่ออกและไม่สามารถทาความเข้ าใจแนวคิดหลักทางเคมีได้ (พัช
รี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ์ , 2558) อีกทัง้ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นครู เป็ นสาคัญ โดยไม่ได้ ให้ นักเรี ยนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมหรื อการทดลองด้ วยตนเอง ส่งผลให้ นกั เรี ยนขาดความเข้ าใจถึงการได้ มาซึง่ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ หรื อนักเรี ยน
ไม่ได้ สร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Huba and Freed, 2000)
จากปั ญหาข้ างต้ นเกี่ ยวกับแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรี ยนประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ได้ ระบุวา่ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึง่ มีความสามารถพิเศษต้ องจัดด้ วยรู ปแบบที่เหมาะสม โดย
คานึงถึงความสามารถของบุคคลนัน้ (กรมวิชาการ, 2542) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ นนควรมุ
ั้
ง่ เน้ นกระบวนการทางความคิดระดับสูง รวมถึงกระบวนการเรี ยนรู้
มากกว่าการจดจ าเนื อ้ หา มี กิ จกรรมที่ ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรี ยนรู้ และการท างานเป็ นกลุ่ม
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ วิธีหนึ่งที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริ มแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก็คือ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐาน (Context-based Learning) ซึง่ ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้
และการเชื่อมโยงความรู้ กบั ชีวิตจริ งของนักเรี ยน โดยเน้ นการจัดประสบการณ์ ที่ใช้ บริ บททังที
้ ่เป็ นสิ่งแวดล้ อมทางสังคม
และวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวของนักเรี ยนหรื อประสบการณ์ ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยนมาเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการพัฒนา
้ เจตคติที่ดีตอ่ วิทยาศาสตร์ (เอกรัตน์
นักเรี ยนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ รวมทังมี
ศรี ตญ
ั ญู, 2555) ซึง่ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ดังกล่าว ประกอบด้ วย ขัน้ กาหนดสถานการณ์ ขันลงมื
้ อปฏิบัติงาน ขัน้
นาเสนอข้ อค้ นพบที่ได้ และขันประยุ
้
กต์ใช้ (Gilbert, 2006) ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานนี ้ช่วยพัฒนาแนวคิด
ของนักเรี ยนได้ (จินดา พราหมณ์ช,ู 2553; ภรณ์ภสั สร จ่าชัยภูมิ, 2553; Bennett and Lubben, 2006)
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐาน ยังคงมีข้อจากัดในขันน
้ าเสนอข้ อค้ นพบที่ได้ ซึง่ เป็ นขันของ
้
การเรี ยนรู้ แนวคิดสาคัญ ทังนี
้ ห้ ากนักเรี ยนไม่สามารถนาข้ อมูลในขัน้ ลงมือปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และ
นาเสนอแล้ ว อาจส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในแนวคิดที่เป็ นนามธรรม โดยไม่สามารถสร้ างคาอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ และลงข้ อสรุ ปที่ถูกต้ องได้ ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ยังมีนักเรี ยนบางส่วนไม่สามารถอธิ บาย
แนวคิดในระดับจุลภาคได้ ในขันนี
้ ้ เช่น นักเรี ยนตอบว่าการวางแอปเปิ ลที่ปอกเปลือกไว้ บนโต๊ ะทาให้ แอปเปิ ลเหี่ยวเฉา
หรื อเมื่อแอปเปิ ลสัมผัสลมทาให้ เนื ้อของแอปเปิ ลมีสีดา แต่นกั เรี ยนไม่สามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาที่ผิวของแอปเปิ ลได้
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(ภรณ์ ภัสสร จ่าชัยภูมิ, 2553) ดังนัน้ สิ่งที่จะช่วยให้ นักเรี ยนเข้ าใจแนวคิดที่เป็ นนามธรรมมากขึน้ ก็คือ การสร้ างมโนภาพ
พลวัต (Dynamic Visualization) ซึ่งเป็ นตัวแทนที่สามารถช่วยให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจแนวคิดที่เป็ นนามธรรมมากขึน้
ตัวอย่างของมโนภาพพลวัต เช่น วีดิทศั น์ (video) ภาพเคลื่อนไหว (animation) การจาลองทางคอมพิวเตอร์ (computer
simulation) ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด (animation-stop motion) เป็ นต้ น การสร้ างมโนภาพพลวัตสามารถ
ช่วยให้ นกั เรี ยนเห็นอะตอม โมเลกุล และไอออนเป็ นรู ปธรรม และเห็นการแสดงพฤติกรรมของสารในระดับจุลภาคได้ ดี
ยิ่งขึ ้น (Suits and Sanger, 2013) จากผลการวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า การใช้ มโนภาพพลวัต ช่วยพัฒนาแนวคิดและทักษะ
การสร้ างมโนภาพ โดยนักเรี ยนสามารถอธิบายแนวคิดในระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ ซึง่ เป็ นตัวแทน
ของแนวคิดทางเคมีได้ (Wegner and Montana, 1983) จากข้ อดีของการสร้ างมโนภาพพลวัตข้ างต้ น ประกอบกับ
งานวิจัยที่ ผ่านมายังไม่ได้ มีการศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบบริ บทเป็ นฐาน
ร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต ด้ วยเหตุนี ผ้ ้ ูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวคิดของนักเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ องธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสีเมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับ
การสร้ างมโนภาพพลวัต และแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัตที่ช่วยพัฒนา
แนวคิดของนักเรี ยน ผู้วิจยั หวังว่าผลการวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผ้ ูสอน โรงเรี ยน รวมถึงสถาบันการผลิตและ
พัฒนาครู ตอ่ ไป

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยผู้วิจยั มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิการสอนของตนเอง
และเพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสี เพิ่มมากขึ ้น โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้
แบบบริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ กรอบแนวคิดของการวิจยั ปฏิบตั ิการของ Kemmis
and McTaggart (1998) ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ ขันวางแผน
้
(Plan) ขันปฏิ
้ บตั ิ (Act) ขันสั
้ งเกต (Observe) และขัน้
สะท้ อนการปฏิบตั ิ (Reflect) โดยงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการแต่ละขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่องเป็ นวงจรดังที่เรี ยกว่า วงจรการวิจัย
ปฏิบัติการ กลุ่มที่ศึกษา ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 3 ที่ศึกษาในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 1
ห้ องเรี ยน ซึง่ เป็ นห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
โดยมีนกั เรี ยนจานวน 24 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยนชายจานวน 14 คน และนักเรี ยนหญิงจานวน 10 คน ส่วนเนื ้อหาที่ใช้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสี ซึง่ เป็ นเนื ้อหาวิชาเคมีในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหนังสือเรี ยน
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ จดั ทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ และกาหนดคาบของการสอน ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ธาตุแทรนซิชัน จานวน 1 แผน (2 คาบ) การเกิด
กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี จานวน 1 แผน (2 คาบ) ครึ่งชีวิตของธาตุกมั มันตรังสี จานวน 1 แผน
(2 คาบ) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ จานวน 1 แผน (2 คาบ) และการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
้ 5 แผน (10 คาบ) ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั มี
สารกัมมันตรังสี จานวน 1 แผน (2 คาบ) รวมใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทังหมด
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อหา ตลอดจน
ความเหมาะสมและความสอดคล้ องของกิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อการเรี ยนรู้ และการวัดผลและประเมินผล มีการแก้ ไขแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปทดลองใช้ กบั ห้ องเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศกึ ษา
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และนาไปใช้ จริ งกับห้ องเรี ยนซึง่ เป็ นกลุ่มที่ศกึ ษา ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 1) แบบวัดแนวคิดเรื่ อง ธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสี จานวน 19 ข้ อ
ซึ่งเป็ นแบบวัดแนวคิดชนิ ดคาถามปลายเปิ ด โดยผู้วิจัยได้ สร้ างขึน้ เอง และได้ นาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจานวน 3 คนตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหา ความถูกต้ องของแนวคิดสาคัญ ความเหมาะสมของข้ อคาถามและแนวคาตอบ การสื่อความของคาถาม
และมีการแก้ ไขแบบวัดแนวคิดตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวก่อนนาแบบวัดแนวคิดไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 5 จานวน 21 คน และนาไปใช้ จริ งกับกลุม่ ที่ต้องการศึกษา โดยทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการ
สร้ างมโนภาพพลวัต ใช้ เวลาทดสอบจานวน 2 คาบ (100 นาที) นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างร่ วมด้ วยใน
กรณี ที่พบว่าคาตอบของนักเรี ยนคลุมเครื อ และไม่ชัดเจน 2) เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ บันทึกภาคสนามการสังเกตการ
ปฏิบัติการสอน อนุทินสะท้ อนความคิดของผู้วิจัย อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน บันทึกการนิเทศของครู พี่เลี ้ยงและ
อาจารย์ นิเทศก์ และงานต่าง ๆ ที่นักเรี ยนได้ รับมอบหมาย เช่น ใบกิ จกรรม ใบงาน แบบฝึ กหัด ส่วนการวิเคราะห์ ข้อมูลนัน้
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของนักเรี ยนโดยการจัดกลุ่มแนวคิด ออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามกรอบแนวคิดของ Haidar (1997)
แล้ วนับจานวนนักเรี ยนและเปรี ยบเทียบค่าเป็ นร้ อยละของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มแนวคิด นอกจากนี ้ผู้วิจยั วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัตที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ วิธีวิเคราะห์การตีความสร้ างข้ อสรุ ปเชิง
อุปนัย (Inductive analysis) จากข้ อมูลทังหมดที
้
่รวบรวมได้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2545) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั มีการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั โดยการตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (methodological
triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2543)

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลการวิจยั นี ้เพื่อตอบคาถามวิจยั ที่กล่าวว่า “นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีแนวคิด
เรื่ อง ธาตุแทรนซิชันและกัมมันตรั งสีอย่างไร เมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพ
พลวัต” และ “แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต ที่ช่วยพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยน ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่ องธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสี ควรมีลกั ษณะอย่างไร” โดยผู้วิจยั ขอ
นาเสนอผลวิจยั โดยสรุ ป ดังต่อไปนี ้
เมื่อพิจารณาแนวคิดของนักเรี ยน เรื่ อง ธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสี ซึง่ ครอบคลุม 8 แนวคิด ได้ แก่ สมบัติของธาตุ
แทรนซิชัน สารประกอบเชิงซ้ อนของธาตุแทรนซิชนั ธาตุแทรนซิชันในชีวิตประจาวัน การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของ
ธาตุกมั มันตรังสี ครึ่ งชีวิตของธาตุกมั มันตรั งสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
กับการใช้ สารกัมมันตรังสี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต ช่วยพัฒนา
แนวคิดของนักเรี ยนที่สอดคล้ องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยนักเรี ยนได้ พัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สุดในหัวข้ อ การ
สลายตัวของธาตุกัมมันตรั งสี รองลงมาคือ สมบัติของธาตุแทรนซิชัน การเกิ ดกัมมันภาพรั งสีและครึ่ งชี วิตของธาตุ
กัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารกัมมันตรังสีและธาตุแท
รนซิชนั ในชีวิตประจาวัน และสารประกอบเชิงซ้ อนของธาตุแทรนซิชนั ตามลาดับ ผลวิจยั แสดงดังตารางที่ 1
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Table 1 Numbers and Percentages of 10th Grade Gifted Science Students’ Conceptions on Transition
and Radioactive Elements using Context-based Learning integrated with Dynamic Visualization (N = 24)
Numbers and percentages of 10th grade students’ conceptions
Topics
SU
PU
PUSM
SM
NU
n % n %
n
%
n % n %
Properties of transition elements
22 91.67 2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Complex compounds of transition 13 54.17 8 33.33 3 12.50 0 0.00 0 0.00
elements
Transition elements in daily life
18 75.00 6 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Occurrences of radioactivity
21 87.50 3 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Radioactive decay
23 95.83 1 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Half-life of radioactive elements
21 87.50 3 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Nuclear reaction
20 83.33 4 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Examination and technology of
18 75.00 6 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
radioactive materials
Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PUSM = Partial Understanding with Specific Misconception;
SM = Specific Misconception; NU = No Understanding

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สดุ ในเรื่ อง การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี ซึง่ มี
จานวน 23 คน (ร้ อยละ 95.83) โดยนักเรี ยนสามารถอธิบายการสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสีที่ทาให้ มีการแผ่รังสีต่าง ๆ
ออกมาพร้ อมทังสามารถเขี
้
ยนสมการนิวเคลียร์ แสดงการแผ่รังสีต่าง ๆ ได้ และสามารถอธิบายอัตราส่วนของคาร์ บอน -14 และ
คาร์ บอน -12 ในสิ่งมีชีวิตขณะมีชีวิตอยู่และเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงได้ อย่างสมบูรณ์ ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ การที่นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ ในเรื่ อง การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสีมากถึงร้ อยละ 95.83 อาจเนื่องมาจากแนวคิดดังกล่าวนักเรี ยนมี
แนวคิดพื ้นฐานในเรื่ องสัญลักษณ์นิวเคลียร์ มาก่อนหน้ านี ้แล้ ว นักเรี ยนจึงสามารถอธิบายในระดับสัญลักษณ์ ได้ เมื่อ
พิจารณาแนวคิดในเรื่ องสมบัติเชิงซ้ อนของธาตุแทรนซิชนั พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ไม่สมบูรณ์มากที่สดุ
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 กล่าวคือ นักเรี ยนอธิ บายว่าสีของสารประกอบเชิงซ้ อนของธาตุแทรนซิชนั ขึ ้นอยู่กับลิ
แกนด์หรื อไอออนที่เกิดจากอะตอมหรื อกลุ่มอะตอม แต่ไม่ได้ บอกถึงปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อสีของสารประกอบเชิ งซ้ อน เช่น เลข
ออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชัน และจานวนหรื อชนิดของลิแกนด์ที่มาเกาะ นอกจากนีแ้ นวคิดดังกล่าวยังพบนักเรี ยนที่ มี
นักเรี ยนมีแนวคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ บางส่วนและแนวคิด คลาดเคลื่อนบางส่วน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50
กล่าวคื อ นักเรี ยนอธิ บายว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อสี ของสารประกอบเชิ งซ้ อนคือลิแกนด์ แต่ไม่ ขึน้ กับเลขออกซิเดชัน เมื่อ
พิจารณาถึงสาเหตุที่ทาให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน อาจเนื่องมาจากผู้วิจยั
ยกตัวอย่างการพิจารณาลิแกนด์และเลขออกซิเดชันน้ อย ไม่หลากหลายและไม่ได้ เน้ นย ้าในเรื่ องดังกล่าว สอดคล้ องกับ
อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยนที่นกั เรี ยนบางส่วนยังไม่เข้ าใจกับคาว่า “ลิแกนด์" คืออะไร
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต เรื่ องธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสี
ที่มีประสิทธิภาพ โดยสรุ ปมีดงั นี ้
ขัน้ กาหนดสถานการณ์ ผู้วิจัยได้ ใช้ ตวั อย่างสถานการณ์ จริ งที่เกิดขึน้ ในระดับชุมชน สังคม หรื อระดับโลก หรื อ
สถานการณ์ปัญหาที่นกั เรี ยนมีความสนใจ เป็ นตัวแทนในการนาเสนอแนวคิดในเรื่ องที่จะสอน และเพื่อตรวจสอบความรู้ เดิมของ
นักเรี ยน เช่น การปฏิบตั ิการสอน เรื่ อง การเกิดกัมมันตภาพรังสี ผู้วิจยั ใช้ สื่อวีดิทศั น์ เรื่ อง สารคดีภยั พิบตั ินิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ
ไดอิชิ ประเทศญี่ ปนุ่ ประกอบการถามคาถาม หรื อ การปฏิบัติการสอนเรื่ อง การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี ผู้วิจยั ใช้ สื่อวีดิ
ทัศน์ เรื่ อง ข่าวสารกัมมันตรังสีรั่วไหลในซอยพหลโยธิน 24 เพื่อกระตุ้นความสนใจและสงสัยในเรื่ องที่จะสอน
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ขัน้ ลงมือปฏิบัติงาน ผู้วิจยั ให้ นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่มด้ วยการทดลอง การสืบค้ นข้ อมูล และ
การใช้ การทดลองเสมือนจริ ง ซึง่ การทดลองเสมือนจริ งดังกล่าว ใช้ การจาลองทางคอมพิวเตอร์ (computer simulation) ที่
เห็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ โดยใช้ สอนหัวข้ อที่นกั เรี ยนไม่
สามารถปฏิบตั ิการทดลองในห้ องเรี ยน ด้ วยข้ อจากัดของธรรมชาติของเนื ้อหา และอันตรายที่เกิดขึ ้น เช่น การปฏิบตั ิการ
สอนเรื่ อง การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี ครึ่ งชีวิตของธาตุกมั มันตรั งสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ จากนัน้ นักเรี ยนนา
ข้ อค้ นพบหรื อแนวคิดที่ได้ มาสร้ างเป็ นมโนภาพพลวัตที่เป็ นแบบภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด (animation-stop
motion)
ขัน้ นาเสนอข้ อค้ นพบที่ได้ ผู้วิจยั จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ แนวคิดด้ วยการ
ให้ นกั เรี ยนนาเสนอข้ อค้ นพบที่ได้ จากการทากิจกรรมในขันลงมื
้ อปฏิบตั ิงาน แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ อธิบายและลงข้ อสรุ ป
ร่ วมกัน เพื่อนาไปสูก่ ารสรุ ปแนวคิดสาคัญที่ได้
ขัน้ ประยุกต์ ใช้ ผู้วิจยั ใช้ วีดิทศั น์นาเสนอบริ บทใหม่ให้ กบั นักเรี ยน เพื่อกระตุ้นนักเรี ยนให้ มีการประยุกต์ใช้ ความรู้
หรื อแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์อื่น ๆ หรื อการประยุกต์ใช้ ความรู้ ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยน และมีการประเมินความ
เข้ าใจในแนวคิดของนักเรี ยนโดยใช้ วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ได้ แก่ การตอบคาถามในใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึ กหัด
และการตอบคาถามออนไลน์ เช่น การปฏิบตั ิการสอนเรื่ อง การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
สารกัมมันตรังสี ผู้วิจยั ใช้ สื่อวีดิทศั น์ เรื่ อง เครื่ องตรวจวัดรังสีแบบพกพา ที่สามารถใช้ งานได้ จริ งในชีวิตประจาวันตามความ
ต้ องการของผู้ที่นิยมการบริ โภคอาหารที่ปราศจากรังสีปนเปื อ้ น หรื อ การปฏิบตั ิการสอน เรื่ อง ครึ่ งชีวิตของธาตุกมั มันตรังสี
ผู้วิจยั ใช้ สื่อวีดิทศั น์ เรื่ อง ซากเจดีย์หอยนางรม อาเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคาร์ บอน -14 ในการตรวจหาอายุของซากหอยนางรม
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างมโนภาพพลวัต เรื่ อง ธาตุแทรนซิ ชันและ
กัมมันตรั งสี ช่ วยพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนที่ สอดคล้ องกับแนวคิดเชิ งวิ ทยาศาสตร์ โดยนักเรี ยนได้ พัฒนาแนวคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ มากที่สดุ ในหัวข้ อ การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี รองลงมาคือ สมบัติของธาตุแทรนซิชนั การเกิดกัมมัน
ภาพรังสีและครึ่งชีวิตของธาตุกมั มันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ สารกัมมันตรังสีและธาตุแทรนซิชนั ในชีวิตประจาวัน และสารประกอบเชิงซ้ อนของธาตุแทรนซิชนั ตามลาดับ ส่วนแนวทางใน
การจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ ได้ แก่ การนาเสนอตัวอย่างสถานการณ์ จริ งที่เกิดขึ ้นในระดับชุมชน สังคม หรื อระดับ
โลก หรื อสถานการณ์ ปัญหาที่นกั เรี ยนมีความสนใจ การปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่มด้ วยการทดลอง การสืบค้ นข้ อมูล และ
การใช้ การทดลองเสมือนจริ ง การใช้ และสร้ างมโนภาพพลวัตที่หลากหลาย เช่น วีดิทัศน์ (video) ภาพเคลื่อนไหว
(animation) ภาพเคลื่ อนไหวแบบการเคลื่ อนที่ หยุด (animation-stop motion) การจ าลองทางคอมพิ วเตอร์
(computer simulation) ที่แสดงการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในระดับจุลภาคเพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจแนวคิดทางเคมีที่เป็ นนามธรรม
มากยิ่งขึ ้น การให้ นกั เรี ยนอธิบายและลงข้ อสรุ ปร่ วมกัน และการใช้ วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
จากผลการวิจยั ดังกล่าวจึงชี ้ให้ เห็นว่าการที่นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ธาตุแทรนซิชนั และกัมมันตรังสี
อาจเป็ นเพราะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เน้ นสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของนักเรี ยนโดยตรงหรื อ
สถานการณ์จริ งในระดับชุมชน สังคม หรื อระดับโลก หรื อสถานการณ์ปัญหาที่นกั เรี ยนมีความสนใจ เน้ นกิจกรรมการลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง และนักเรี ยนสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันหรื อชีวิตจริ งได้ ประกอบกับการใช้ มโนภาพพลวัตที่ช่วย
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ทงในระดั
ั้
บมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ เข้ าด้ วยกัน ทาให้ นกั เรี ยน
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เข้ าใจในแนวคิดทางเคมีที่เป็ นนามธรรมมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ จินดา พราหมณ์ชู (2553), ภรณ์ภสั สร จ่าชัยภูมิ (2553),
Bennett and Lubben (2006) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐานนี ้ช่วยพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนได้ นอกจากนี ้
การใช้ และสร้ างมโนภาพพลวัตที่หลากหลายช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถมองเห็นแนวคิดที่เป็ นนามธรรมมากขึ ้น (รัตติยา นามงาม
, 2557; วรวัฒน์ จิราธิวฒ
ั นาณุกลุ , 2557)
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่ายังมีนกั เรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์ และมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะความรู้ พื ้นฐานของนักเรี ยนมีผลต่อการเรี ยนรู้ ในเรื่ องต่อไป
กล่าวคือ หากนักเรี ยนมีความรู้ พืน้ ฐานที่ไม่ถูกต้ อง ย่อมส่งผลให้ นักเรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในเรื่ องต่าง ๆ ที่ต้องอาศัย
ความรู้ พื ้นฐานนันได้
้ เช่น นักเรี ยนบางส่วนไม่สามารถหาค่าเลขออกซิเดชันได้ ซงึ่ เป็ นพื ้นฐานต่อการเรี ยนเรื่ องสมบัติของ
ธาตุแทรนซิชนั หรื อนักเรี ยนบางส่วนไม่เข้ าใจเรื่ องสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ซงึ่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญต่อการศึกษาเรื่ องการสลายตัว
ของธาตุกัมมันตรั งสี เป็ นต้ น จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาซึ่งพบว่า การที่ นักเรี ยนมี
ความรู้ พืน้ ฐานที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ นักเรี ยนเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนหรื อไม่สมบูรณ์ สาหรั บการเรี ยนในเรื่ องถัดไป
(Osborne and Cosgrove, 1993)
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาจุ ด ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของโครงการ สควค. ระยะที่ 3
ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินการบริ หารจัดการ ประสิทธิผลของโครงการ ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีและอนาคต
ภาพของโครงการ เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตบรรยาย
และการวิเคราะห์อปุ นัย กาหนดตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน ผลการวิจยั ระบุว่า ศูนย์เข้ าร่ วมเป็ นศูนย์ผลิตนิสิต
ทุน สควค.ตังแต่
้ ระยะที่ 1 จึงมีประสบการณ์และแนวปฏิบตั ิที่ดีในการบริ หารจัดการโครงการและส่งผลต่อการดาเนินการ
โครงการในปั จจุบนั มีการดาเนินการตามตัวบ่งชีท้ ุกตัว หลักสูตรมีคุณภาพระดับดี แนวปฏิบตั ิที่ดีคือ มีประสบการณ์
ทีมงานที่เข้ มแข็ง ความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบและสะท้ อนความคิดอย่างต่อเนื่อง ทางานอิงมาตรฐาน นาข้ อค้ นพบจาก
งานวิจยั ด้ านการพัฒนาวิชาชีพครูมาปรับใช้ สร้ างอัตลักษณ์ และอนาคตภาพ ศูนย์มหาวิทยาลัยฉายภาพบัณฑิตที่จบจาก
ศูนย์มีความเป็ นผู้นา เชี่ยวชาญด้ านการสอน สร้ างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา มีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรมและวิชาการ
มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเองและสังคมมีจิตสาธารณะ

ABSTRACT
This study aims to study the origin and development of Kasetsart University’s Center for PSMT
Project, evaluate the administration, management, and outcomes, study the good practice and postulate
preferable future of the program. The data collection includes questionnaire survey, interviewing,
and document analysis. The data were analyzed using descriptive statistics and inductive approach.
The indicators and criteria were made. The Center had experience and good practices that was passed on
to the current working committees. It met the benchmarks and standards; the curriculum was evaluated at
Good level by internal auditors. The success may have stemmed from experience, teamwork, expertise,
reflective practice, goal oriented process, research-informed practice, and setting and building the identity in
the graduates. It forecasted the graduates to be a change agent, an expert in teaching innovation,
have academic honesty and bravery, and be socially responsible and pubic-minded.

Key Words: evaluation research, PSMT project, science teacher preparation
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สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ร่วมมือผลิตครู ตามโครงการส่งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ (สควค.) ระดับ ปริ ญ ญาโททางการศึ ก ษา ระยะที่ 3 โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างครู
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ มีความชานาญทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณใน
วิชาชีพครู จึงคัดเลือกผู้ที่สาเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา และมี
ความศรัทธาในวิชาชีพครู เข้ าศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโททางการศึกษา ใช้ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเมื่อ
ส าเร็ จ การศึก ษาแล้ ว จะได้ รั บ การบรรจุ ใ นโรงเรี ย นที่ มี โ ครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ แ ละโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลหรื อโรงเรี ยนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
(สพฐ.) (สถาบั น ส่ ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2556) ปั จจุ บั น คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ดาเนินการโครงการดังกล่าวมาเป็ นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556- 2559) และนิสิตทุน
โครงการ สควค. รุ่ นที่ 1 (พ.ศ. 2556) ได้ สาเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์ของนิสิตนักศึกษาทุนโครงการ สควค. แล้ ว
จึงเห็นควรดาเนิ นการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตและพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริ มการผลิตครู ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของศูนย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อประเมินและนาผลการประเมินโครงการดังกล่าวมาใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาโครงการ สควค. ของ
ศูนย์ และเป็ นการสังเคราะห์ แนวปฏิ บัติที่ดีในการผลิตและพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ อันจะเป็ นประโยชน์ ในเชิ ง
นโยบายและในระดับปฏิบตั ิในวงกว้ างต่อไป

1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาจุดกาเนิดและพัฒนาการของโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อประเมินการบริ หารจัดการโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิที่ดีของโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อศึกษาอนาคตภาพของโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ

วิธีการวิจัย
การวิ จัย นี ใ้ ช้ วิธี ก ารวิ จัย เชิ ง ประเมิน (รั ตนะ บัวสนธ์ , 2553) สิ่ งที่ ป ระเมิน ได้ แ ก่ การบริ ห ารจัด การ
ประสิทธิ ผล ทัง้ นี ้ โดยมีบริ บทการวิจัยคือศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็ นศูนย์ ผลิตนิ สิตทุน โครงการ
สควค. ระยะที่ 3 จึงได้ ศกึ ษาและรายงานจุดกาเนิดและพัฒนาของศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย อันเป็ น
ลักษณะเฉพาะที่สง่ ผลต่อมุมมองและการปฏิบตั ิของศูนย์มหาวิทยาลัย นอกจากนี ้งานวิจยั นี ้ยังใช้ วิธีการวิจยั เชิง
อนาคต (จุมพล พูนภัทรชีวิน, 2559) เพื่อฉายภาพอนาคตที่เป็ นไปได้ ตลอดจนทางเลือกของอนาคตต่าง ๆ ของ
ศูนย์มหาวิทยาลัย โดยอิงพื ้นฐานข้ อมูลและข้ อค้ นพบที่จะได้ จากการวิจยั (Trend Extrapolation) ผลการทานาย
จะช่วยวางแผนและกาหนดนโยบายตลอดจนแนวทางการดาเนินการในอนาคต
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พลวิจัยและแหล่ งข้ อมูล
ในการประเมิน โครงการ สควค. ศูน ย์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ คณะผู้วิจัย ได้ เก็ บ ข้ อมูล จากผู้ ที่
เกี่ยวข้ องได้ แก่ ผู้ริเริ่ มโครงการฯ จานวน 3 คน คณะกรรมการดาเนิน งานโครงการ ฯ จานวน 16 คน อาจารย์
ผู้สอน จานวน 8 คน อาจารย์นิเทศก์ จานวน 16 คน อาจารย์พี่เลี ้ยง จานวน 36 คน นิสิตปั จจุบนั จานวน 23 คน
บัณฑิต จานวน 36 คน และผู้ใช้ บัณฑิต นอกจากนีย้ ังวิเคราะห์ เอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการเรี ยน บันทึกการนิเทศ
แฟ้มสะสมผลงานของนิสิตขณะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนานิสิต
เครื่ องมือวิจัย
ในการเก็บข้ อมูลวิจยั จากผู้ให้ ข้อมูล คณะผู้วิจยั รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เครื่ องมือ ต่อไปนี ้
1. แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการดาเนินการโครงการ วพว. (สควค.ระยะที่ 2) จานวน 1 ฉบับ
2. แบบสัมภาษณ์ สาหรับการสนทนากลุ่ม (focus group) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ สควค.
ระยะที่ 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 2 ฉบับ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ เพื่อสะท้ อนแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการและการดาเนินงาน และแบบสัมภาษณ์เพื่อสะท้ อนความคิดเกี่ยวกับอนาคตภาพของโครงการฯ
3. แบบสอบถามออนไลน์ผ้ ใู ช้ บณ
ั ฑิตเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของบัณฑิต สควค.
รุ่ นที่ 1 จานวน 1 ฉบับ
4. แบบสอบถามออนไลน์บณ
ั ฑิต สควค.รุ่ นที่ 1 ได้ แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรและการ
ดาเนินงานของศูนย์มหาวิทยาลัย
5. แบบสอบถามออนไลน์นิสิตปั จจุบนั (รุ่ นที่ 2 และ รุ่ นที่ 3) ได้ แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตร
และการดาเนินงานของศูนย์มหาวิทยาลัย
6. แบบสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี ้ยงและอาจารย์นิเทศเกี่ยวกับกระบวนการจัดการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพและความรู้ ความสามารถของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
นอกจากนีค้ ณะผู้วิจัยยังได้ วิเคราะห์ เอกสารเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการตอบคาถามวิจัย ได้ แก่ คาสั่ง
แต่งตัง้ หนังสือราชการ รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ
แฟ้มภาพ มคอ 3-6 มคอ. 7 SAR
กระบวนการพัฒนาเครื่ องมือ มีดงั นี ้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของเครื่ องมือตามกรอบแนวคิดในคาถามเชิงประเมิน แล้ วระบุคาถามที่ต้องการ
หาคาตอบ แหล่งข้ อมูลที่จะนาข้ อมูลไปจัดเก็บ ผู้ให้ ข้อมูล ลักษณะและรู ปแบบของเครื่ องมือ
2. สร้ างข้ อกาหนดลักษณะเฉพาะของเครื่ องมือแต่ละชนิด ระบุประเด็นคาถามย่อยเพื่อให้ ได้ คาตอบที่
ครอบคลุมและเพี ยงพอต่อการตอบคาถาม และเขี ย นรายการข้ อคาถามที่ จ ะให้ ผ้ ูใ ห้ ข้ อมูล ตอบ จัดรู ป แบบ
เครื่ องมือให้ ชดั เจน อ่านง่าย
3. คณะผู้วิจัยประชุมร่ วมกัน เพื่ อพิ จ ารณาเครื่ องมือแต่ล ะชนิ ด ท าการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข แล้ วนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมทังในด้
้ านความตรงเชิงเนื ้อหา และความตรงเชิงโครงสร้ าง แล้ วนา
ข้ อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุ งแก้ ไข
4. นาเครื่ องมือฉบับจริ งไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เนื่ องด้ วยข้ อมูลที่ วัดได้ มีทัง้ ข้ อมูล เชิ งคุณภาพและปริ มาณ ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล สาหรั บข้ อมูลเชิ ง
ปริ มาณ จะใช้ สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์ แบบอุปนัย (สุภางค์ จันทวานิ ช,
2545) คือ อ่านข้ อมูลโดยละเอียดและลดทอนข้ อมูล ค้ นหารู ปแบบหรื อแนวโน้ ม หาความเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูล
เพื่ อสร้ างความหมายและหัวเรื่ อง (theme) ตามล าดับ ในการสร้ างความเชื่ อถื อให้ กับ การวิ เคราะห์ ข้ อมูล
คณะผู้วิจยั ใช้ เทคนิคตรวจทานยืนยันข้ อมูล วัดเรื่ องเดียวกันจากผู้ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย หรื อใช้ วิธีการวัด
หลายวิ ธี นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารตรวจทานความถู ก ต้ อ งระหว่ า งคณะผู้ วิ จั ย เพื่ อ ป้ องกั น การเกิ ด อคติ ใ นการ
ตีความหมายและลงข้ อสรุ ป
เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการประเมิน
ในการประเมิน คณะผู้วิจยั ได้ กาหนดตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ในการประเมิน ซึง่ การกาหนดตัวบ่งชี ้มาจากการ
สังเคราะห์ มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ตัวบ่งชี ้การประกัน คุณภาพระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี การศึกษา 2558 มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและคุณลักษณะบัณฑิต สควค.ที่พึงประสงค์ของสถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนี ้
ด้ านที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้ วยตัวบ่ งชี ้ 5 ตัวบ่ งชี ้ ได้ แก่
1) มีคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการดาเนิ นงาน 2) มีการวางแผนการปฏิ บัติงานและกาหนดหน้ าที่
รับผิดชอบ 3) มีการกากับ ติดตาม ให้ ความช่วยเหลือ 4) มีการประเมินผลและนาผลไปปรับปรุ งการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 5) มีระบบสนับสนุนและระบบคลังสมอง
- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี ้ครบถ้ วนทุกข้ อ
ด้ านที่ 2 การดาเนินการ ประกอบด้ วย 6 องค์ ประกอบ 16 ตัวบ่ งชี ้
องค์ประกอบที่ 1 การคัดเลือกนิ สิต ได้ แก่ 6) มีการแต่งตังคณะกรรมการสอบคั
้
ดเลือกตามที่ผ้ ูให้ ทุน
กาหนด 7) มีการดาเนินตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสัมภาษณ์ ตามแนวทางที่ผ้ ูให้ ทุนและบัณฑิ ตวิทยาลัยมก.
กาหนด
- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี ้ครบถ้ วนทุกข้ อ
องค์ ป ระกอบที่ 2 ด้ านหลัก สูตรและการเรี ย นการสอน ได้ แก่ 8) มีก ารกาหนดอาจารย์ ผ้ ูรั บผิ ดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ ประจาหลักสูตร อาจารย์ผ้ ูสอน ตามเกณฑ์ สกอ. 9) มีการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่าง
หลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิต สควค. 7 ประการ
- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี ้ครบถ้ วนทุกข้ อ
องค์ประกอบที่ 3 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ได้ แก่ 10) มีการคัดเลือกอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี ้ยง
ตามเกณฑ์ ของคุรุส ภา 11) มีการก าหนดภาระงานสอนและงานครู เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พของคุรุสภา
12) มีการคัดเลือกโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพที่มีความพร้ อมเป็ นไปตามข้ อกาหนดของคุรุสภาและผู้ให้ ทุน
13) มีกระบวนการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 14) มีการประเมินด้ านงานครู และงานสอนจากผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี ้ครบถ้ วนทุกข้ อ
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องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนานิสิต ได้ แก่ 15) มีการวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่างโครงการกิจกรรม
พัฒ นานิ สิ ตและคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต สควค. 7 ประการ 16) มี ก ารจัดวิ ท ยากรที่ มี ความเชี่ ย วชาญและ
จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริ มคุณลักษณะบัณฑิต สควค. 7 ประการ
- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี ้ครบถ้ วนทุกข้ อ
องค์ ประกอบที่ 5 การทาวิทยานิ พ นธ์ ได้ แ ก่ 17) มีแผนและปฏิ ทินการท าวิท ยานิ พนธ์ 18) มีก ารจัด
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักและร่ วมที่มีความเชี่ยวชาญ19) มีการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ การติดตาม
และโครงการตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจยั
- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี ้ครบถ้ วนทุกข้ อ
สาหรั บคุณภาพวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ทุน สควค. คณะผู้วิจัยให้ นิสิตทาแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
ปฏิบัติการในชัน้ เรี ยนของตนเอง จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลในแบบประเมินโดยหาค่าความถี่ (frequency)
และร้ อยละ (percentage) ของจานวนคนที่เลือกในแต่ละช่องคะแนน จากนัน้ นาจานวนคนที่ ได้ ไปคูณด้ วย
น ้าหนักคะแนนในช่องนัน้ ๆ ได้ แก่ 0 คะแนน 1 คะแนนและ 2 คะแนน ตามลาดับ เสร็ จแล้ วจึงนาค่าที่ได้ ของทุก
ช่องมารวมกันเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยรายข้ อ (population mean, µ) โดยคะแนนเต็มรายข้ อของนิสิต ทุนรุ่ นที่ 1
เท่ากับ 72 คะแนน เนื่องจากมีนิสิตจานวน 36 คน (36 คน x 2 คะแนน =72 คะแนน) ส่วนคะแนนเต็มรายข้ อของ
รุ่ นที่ 2 อยู่ที่ 16 คะแนน เนื่องจากมีนิสิตจานวน 8 คน
จากนันท
้ าการแปลผลคะแนนรายข้ อตามระดับคุณภาพ 3 ระดับ ตามสูตรการจัดช่วงระดับคะแนน ดังนี ้
การจัดช่วงระดับคะแนน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชัน้
รุ่ นที่ 1 = (72 คะแนน – 0 คะแนน) / 3 = 24 คะแนน
รุ่ นที่ 2 = (16 คะแนน – 0 คะแนน) / 3 = 5.33 คะแนน
ช่วงระดับคะแนนของนิสติ ทุนรุ่นที่ 1
49 – 72 คะแนน
25 – 48 คะแนน
0 – 24 คะแนน

ช่วงระดับคะแนนของนิสติ ทุนรุ่นที่ 2
10.67 – 16.00 คะแนน
5.34 – 10.67 คะแนน
0 – 5.33 คะแนน

การแปลความหมาย
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่า

องค์ประกอบที่ 6 เครื อข่ายความร่ วมมือ สสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ได้ แ ก่ 20) มี ก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมบริ ห ารด าเนิ น งานเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของศูน ย์
มหาวิ ทยาลัย 21) มีก ารจัดประชุมชี แ้ จงและการพัฒนาวิช าชี พ ผู้บ ริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระ อาจารย์ พี่ เลีย้ ง
อาจารย์นิเทศ
- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เมื่อมีการดาเนินการตามตัวบ่งชี ้ครบถ้ วนทุกข้ อ
ด้ านที่ 3 ประสิทธิผลโครงการประกอบด้ วย 4 ตัวบ่ งชี ้ ได้ แก่ 22) ผลการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 23) คุณภาพวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดับดี 24) นิสิต
สามารถสาเร็ จการศึกษาและผ่านเงื่อนไขทุนตามกรอบเวลามากกว่าร้ อยละ 90 และ 25) มีนิสิตร้ อยละ 5 ได้ รับ
การคัดเลือกทุน super premium

78

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

- เกณฑ์ในการประเมิน: ทุน premium ผ่านเกณฑ์ เมื่อนิสิตทุนสาเร็ จการศึกษาตามเงื่อนไขทุน สควค.
ระยะที่ 3 ตามกาหนดเวลา มากกว่าร้ อยละ 90 สาหรับทุน super premium ผ่านเกณฑ์ เมื่อมีสดั ส่วนผู้สาเร็ จ
การศึกษาที่ผ่านมาเข้ าสูท่ นุ super premium มากกว่าร้ อยละ 5
ผลการวิจัย
1) ผลการวิจยั ในส่วนของจุดกาเนิดและพัฒนาการโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มก.ชี ้ว่าศูนย์ มก. มี
ประสบการณ์ มาอย่างยาวนานในการดูแลนิสิตทุนโครงการ สควค. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ เป็ นศูนย์ผลิตนิสิตทุนครู สควค. มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2539 จึงมีประสบการณ์ ในการผลิตครู ภายใต้
โครงการ สควค. มาตังแต่
้ ระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 3 อีกทัง้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็ นศูนย์ ผลิตนิสิตทุน
โครงการผลิตนักวิจยั และพัฒนาด้ านการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ หรื อ โครงการ วพว. ซึง่ เป็ นโครงการปริ ญญา
โทควบเอกที่ตอ่ ยอดมาจากโครงการ สควค. ระยะที่ 1 ดังนันศู
้ นย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จงึ มีประสบการณ์ ใน
การบริ หารจัดการโครงการ สควค. และมีแนวปฏิบตั ิที่ดีจากการดาเนินโครงการโดยคณาจารย์ในอดีต ประกอบ
กับคณะกรรมการดาเนิ น งานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ชุดปั จจุบันได้ นาเอาหลักการของการวิจัยปฏิบัติก าร
(Action research) มาใช้ เพื่อประเมินและสะท้ อนผลการดาเนินงานในแต่ละด้ านอย่างต่อเนื่องทุกปี ทาให้ เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นตามลาดับโดยโครงการ สควค. ศูนย์ มก. มุ่งเป้า
ผลิตบัณฑิตครู วิทยาศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ 7 ประการของครู สควค. พร้ อมทังสร้
้ างอัตลักษณ์ “การ
เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สรรสร้ างนวัตกรรม (Being a change agent; Creating innovation)”ตามนโยบาย
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผลการวิจยั ในด้ านการบริ หารจัดการโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์ มก. พบว่า ศูนย์มก.ได้ จดั ตัง้
คณะกรรมการ 2 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการด าเนิ น งาน ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้ วยผู้บ ริ ห ารที่ มีอานาจในการตัดสิน ใจและขับเคลื่ อน อาทิ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดี ค ณะศึก ษาศาสตร์ คณบดีคณะวิ ท ยาศาสตร์ และหัวหน้ างานคลังและพัส ดุคณะศึก ษาศาสตร์ ส่วน
คณะกรรมการดาเนิ น งานประกอบด้ วยผู้ ป ฏิ บัติ งานที่ มีส่วนเกี่ ย วข้ องกับ การจัดการเรี ย นการสอน การฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ และการให้ คาปรึ ก ษาวิ ทยานิ พนธ์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ศูนย์ มก.ยังได้ จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่
ปฏิ บัติ ง านทั่วไป 1 คนเพื่ อ สนับ สนุน การดาเนิ น งานด้ านธุ ร การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึน้ คณะกรรมการ
ดาเนิ น งานได้ จัดทาแผนการดาเนิ น งานรวมทัง้ กรอบงบประมาณรายปี เพื่ อเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการโครงการ สควค. และคณะกรรมการบริ หารโครงการ สควค. พิจารณา กากับติดตาม และให้ ความ
ช่วยเหลือ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามแผน นอกจากนี ้ศูนย์มก.ยังได้ นาผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพมาพิจารณาเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานของศูนย์
อย่างต่อเนื่องทุกปี
ด้ านการคัดเลือกผู้เข้ ารั บทุน โครงการ สควค. ศูนย์ มก.มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกตาม
ข้ อกาหนดของ สสวท. และดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ ผ้ สู มัครตามแนวทางที่สสวท. และ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดด้ านหลักสูตรและการเรี ยนการสอน พบว่า ศูนย์ มก. มีการ
ออกแบบรายวิช าในหลัก สูตรยึดสาระตามมาตรฐานวิช าชี พ ของคุรุสภาและคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ของ
บัณฑิต สควค. โดยมีการทาแผนผังกระจายความรับผิดชอบไปยังรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนต่าง ๆ ที่ทาง
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ศูนย์ มก. จัดขึ ้น รวมทังมี
้ การจัดอาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนตามความเชี่ยวชาญด้ าน
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ พบว่าศูนย์ มก. มีการแต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายและคัดเลือกอาจารย์ นิเทศก์
และอาจารย์ พี่เลีย้ งตามเกณฑ์ ของคุรุสภา มีการประชุมชีแ้ จงอาจารย์ นิเทศก์ และอาจารย์ พี่เลีย้ งก่อนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต มีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้ แก่อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี ้ยงในทุกปี การศึกษา
มีการกาหนดภาระงานสอนและการปฏิบัติงานครู ของนิสิต สควค.ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
สาหรับการนิเทศ ศูนย์ มก. ใช้ การนิเทศ 4 ฝ่ าย ได้ แก่ อาจารย์นิเทศก์จากคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์นิเทศก์ จาก
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์พี่เลี ้ยงและตัวนิสิตเอง เป็ นผู้ประเมินการสอนของนิสิตโดยการนิเทศจะเริ่ มจากการให้
นิสิตเป็ นผู้สะท้ อนความคิดความรู้ สึกเกี่ยวกับการสอนของตนเองก่อน จากนัน้ อาจารย์ จึงให้ ข้อเสนอแนะและ
กาลังใจในภายหลัง โดยมีจานวนครั ง้ ของการนิเทศทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ต่อภาคการศึกษาซึง่ ทาให้ นิสิตได้ พฒ
ั นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ด้ านการพัฒนานิสิตศูนย์ มก.ยึดการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู ตามที่ครุ ุ สภาสสวท.และหลักสูตร
กาหนด โดยทาแผนผังการกระจายความรั บผิดชอบไปยังรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน รวมทัง้ จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและกิจกรรม โดยมีการกากับติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ สควค. เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ด้ านการควบคุมคุณภาพการทาวิท ยานิ พนธ์ ศูนย์ มก. มีการจัด
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักและร่ วมซึ่งมีความเชี่ยวชาญประเด็นวิจยั ของนิสิต และยัง เปิ ดโอกาสให้ นิสิต
เป็ นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ด้วยตนเองอีกทังศู
้ นย์ มก.มีแผนงานการให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้
กลยุทธ์การนาเป้าหมายและผลผลิตเป็ นตัวตัง้ (Goal and product directed strategy) เพื่อให้ นิสิตและอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานมีการจัดตารางเวลาให้ นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ชดั เจน
และต่อเนื่องมีระบบกากับติดตามช่วยเหลือการทาหน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษา ทังจากการที
้
่อาจารย์ต้องรายงาน
ความก้ าวหน้ า ของนิ สิ ต ในที่ ป ระชุมสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ศึก ษาและการติดตามความก้ าวหน้ า ในการท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต จากการที่ นิ สิ ต ประชุ มน าเสนองานวิ จัย ร่ ว มกัน มี ก ารช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุ น การท า
วิทยานิพนธ์ ของนิสิตโดยการจัดรายวิชาต่างๆ และประสบการณ์ ในโรงเรี ยนที่เอื ้อให้ นิสิตเกิดความรู้ ความเข้ าใจ
และสร้ างสรรค์ งานเขี ยนอัน เกี่ ย วเนื่ องกับ วิทยานิ พนธ์ รวมทัง้ สามารถเชื่ อมโยงตัวแปรที่ สนใจศึกษาเข้ ากับ
สถานการณ์ ปัญหาที่พบในชันเรี
้ ยนได้ นอกจากนี ้ ศูนย์ มก. ยังได้ จดั ประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นวิจยั ในระดับ
นานาชาติให้ แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง ในการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการประกอบด้ วยอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยดาเนินการสอบ
ในลักษณะเปิ ดคือมีการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ สู นใจภายนอกเข้ าร่ วมรับฟั งและซักถามได้
3) ผลการวิจยั ในส่วนของประสิทธิผลของโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มก. พบว่า จากผลการประกัน
คุณ ภาพภายในระดับ หลัก สูต ร เมื่อ ปี การศึก ษา 2557 แสดงให้ เ ห็ น ว่า หลัก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา มีมาตรฐานและคุณภาพเฉลี่ยในระดับดี (3.38 คะแนน)ทัง้ ตัวป้อน กระบวนการ
และผลผลิต มีจานวนอาจารย์และคุณสมบัติอาจารย์เป็ นไปตามมาตรฐานสกอ. บัณฑิต นิสิตอาจารย์ หลักสูตร
การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรี ยนและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ มีคุณภาพในระดับดี โดยองค์ ประกอบการ
ประกัน คุณภาพที่ ได้ คะแนนสูงสุดคือบัณ ฑิ ตได้ 4.00 คะแนน ซึ่งถื อว่ามีคุณ ภาพระดับดีส่ วนผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2558 พบว่า หลักสูตรฯมีผลการประเมินเฉลี่ยในระดับดีเช่นเดียวกับ
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ปี การศึกษาที่ผ่านมา แต่มีคะแนนเพิ่มขึ ้นจากเดิมเป็ น 3.57 คะแนนและองค์ประกอบที่ยงั คงมีคะแนนสูงสุดคือ
บัณฑิต ได้ 4.72 คะแนน ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม ข้ อเสนอแนะสาคัญที่ได้ รับจากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรฯ ในทัง้ 2 ปี การศึกษา คือหลักสูตรฯ ควรสนับสนุนให้ นิสิตนาเสนองานวิจัยแบบปาก
เปล่าและตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI 1 และ SCOPUS มากขึ ้น
สาหรับด้ านคุณภาพของวิทยานิพนธ์จากการให้ นิสิตประเมินตนเองพบว่าโดยภาพรวม นิสิตรุ่ นที่ 1 ส่วน
ใหญ่มองว่าวิทยานิพนธ์ ของตนเองมีคณ
ุ ภาพในระดับปานกลาง โดยต้ องปรับปรุ งทังเรื
้ ่ องของการเขียนที่มาและ
ความสาคัญของงานวิจยั การตรวจเอกสารระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั การสะท้ อนความคิดและนาไปใช้ และการ
อภิปรายผลซึง่ แตกต่างจากนิสิตครู สควค. รุ่ นที่ 2 ที่นิสิตเกือบทังหมดมองว่
้
าวิทยานิพนธ์ ของตนเองมีคณ
ุ ภาพใน
ระดับสูงโดยเฉพาะในเรื่ องการตรวจเอกสารระเบียบวิธีวิจยั และการสะท้ อนความคิดและนาไปใช้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่
ต้ องพัฒนาต่อยอดในวิทยานิพนธ์ ของนิสิตคือการเขียนที่มาและความสาคัญ ของงานวิจยั และการอภิปรายผลที่
ต้ องมีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ ปัญหาที่พบในชัน้ เรี ยนมากขึ ้น ส่วนด้ านองค์ความรู้ ที่ได้ จากวิทยานิพนธ์ ของ
นิสิตพบว่า นิสิตศึกษาตัวแปรที่เป็ นที่สนใจในประชาคมนักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาระดับนานาชาติ ศึกษาและอ้ างอิง
งานวิจัยจากวารสารที่ เป็ นที่ ย อมรั บใช้ วิธีสอนที่ มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผลการเรี ยนรู้ ที่ ต้องการ
พัฒนาในผู้เรี ยนและลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนิสิตหลายคนมีความแปลกใหม่สามารถส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนได้ ดี
ส าหรั บ ด้ า นปริ ม าณบัณ ฑิ ต พบว่ า โครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูน ย์ มก.สามารถผลิ ต บัณ ฑิ ต ครู
วิทยาศาสตร์ ได้ ตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยและตามเงื่อนไขทุน สควค. ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวน
นิสิตในแต่ละปี การศึกษา และยังพบว่าบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากศูนย์ มก. มากกว่าร้ อยละ 5 ได้ รับการ
คัดเลือกเข้ ารับทุน Super premium
4) ผลการวิจยั ในเรื่ องแนวปฏิบตั ิที่ดีของโครงการสควค. ระยะที่ 3 ศูนย์ มก. สรุ ปได้ ดงั นี ้ คือ ศูนย์ มก. มี
การแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารและคณะกรรมการดาเนินการ ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิ บัติได้ อย่างครอบคลุมทุกเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร มีแผนการดาเนิ นงานและจัดสรร
งบประมาณรายปี รวมทังระบบก
้
ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามแผน
และกรอบงบประมาณของผู้ให้ ทนุ อีกทังมี
้ การกาหนดผู้รับผิดชอบ กรอบวงเงิน และระยะเวลาในการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนในทุกกิจกรรม/โครงการ ศูนย์ มก. มีการคัดเลือกอาจารย์ผ้ ูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ การสอน
และเลือกอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นวิจัยที่ นิสิตสนใจ ศูนย์ มก. มีเครื อข่าย
โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พที่ เป็ นไปตามมาตรฐานคุรุ สภาและ สสวท.และมีร ะบบการวางแผน ก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุ งกระบวนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพรวมทังมี
้ โครงการพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี ้ยงในทุกปี ศูนย์ มก. ใช้ รูปแบบการนิเทศ 4 ฝ่ าย คือ อาจารย์พี่เลี ้ยง อาจารย์
นิเทศก์ จากคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ นิเทศก์ จากคณะวิทยาศาสตร์ และตัวนิสิตเอง โดยนิสิตเป็ นผู้สะท้ อน
ความคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานของตนเองก่อน จากนันอาจารย์
้
จะให้ ข้อเสนอแนะและกาลังใจ มีจานวนครัง้
ของการนิเทศ 4 ครัง้ ต่อภาคการศึกษา เพื่อให้ นิสิตได้ พฒ
ั นาการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ มก.มีแผนงานการให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ใช้ กลยุทธ์ การนาเป้าหมายและผลผลิตเป็ นตัวตัง้
(Goal and product directed strategy) เพื่อให้ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
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ปฏิบตั ิงาน และมีระบบกากับติดตามช่วยเหลือการทาหน้ าที่ของอาจารย์ ที่ปรึ กษาและความก้ าวหน้ าในการทา
วิทยานิพนธ์ ของนิ สิต ศูนย์ มก. มีการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษโดยสอดแทรกในทุกรายวิชา มีการจัด
บรรยากาศการใช้ ภาษาอัง กฤษนอกห้ องเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนมี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรทั ง้ ในไทยและ
ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญมาอบรมเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และการสอบภาษาอังกฤษ
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ นสะท้ อนภาพอนาคตของโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับ ชาติดังนี ้ โครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูน ย์ มก. มีความคาดหวังให้ บัณฑิ ตที่ ส าเร็ จ การศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัยมีความเป็ นผู้นา สร้ างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา มีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรมและวิชาการ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึง่ การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวศูนย์ มก.ต้ องปรับปรุ งการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรโดยเน้ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตได้ สร้ างนวัตกรรมการสอนกิจกรรมการเรี ยนรู้ จากการลง
มือปฏิบัติในสถานการณ์ จริ ง ให้ นิสิตวินิจฉัยการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและพัฒนาการสอนของตนเองกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ที่ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning) และการวิจัยเป็ นฐาน (Research-based learning)
ควบคู่ไปกับกิ จกรรมที่หล่อหลอมให้ นิสิตมีความเป็ นผู้นา มีจิตสานึกความเป็ นครู และมีความรั บผิ ดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

ผลการวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ศูนย์ มก. ได้นาหลักการในการพัฒนาครูและโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ (Loucks-Horsley et al., 2003) มาประยุกต์ใช้ ในโครงการ สควค. อย่าง
เหมาะสม ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้ ด้วยการสืบเสาะแบบวิทยาศาสตร์ 2) การทางานร่ วมกับนักวิทยาศาสตร์ 3) การ
นาหลักสูตรไปใช้ 4) การใช้ หน่วยการเรี ยนรู้ ใหม่แทนหน่วยการเรี ยนรู้เดิม 5) การพัฒนาและการปรับปรุ งหลักสูต
6) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ 7) การอภิปรายกรณีศกึ ษา 8) การสารวจงานและความคิดของนักเรี ยน 9) การสร้ าง
กลุม่ เรี ยนรู้ ร่วมกัน 10) การแนะแนวและการนิเทศ 11) การเป็ นหุ้นส่วนกับนักวิทยาศาสตร์ ในธุรกิจอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัย12) การสร้ างเครื อข่ายวิชาชีพ 13) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการเรี ยนรู้ ในสถาบันการเรี ยน
รายวิชาและการสัมมนา 14) การใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพและ 15) การพัฒนานักพัฒนาวิชาชีพ
การอภิปรายผล
จากผลการประเมินการบริ หารจัดการ ประสิทธิ ผลและแนวปฏิ บัติที่ดี คณะผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ ปัจจัย
ความสาเร็ จ พบว่า มีหลายปั จจัย ปั จจัยแรกคือ ประสบการณ์ในการเป็ นศูนย์ผลิตนิ สิตทุน สควค.มาก่อน ทาให้ มี
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ และระบบสนับสนุนการดาเนิ นงาน ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการชุด
ปั จจุบนั สามารถนาไปปรับใช้ ได้ ปั จจัยที่สองคือ ความร่ วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่
มีอย่าง แนบแน่น ทาให้ เกิดความเข้ มแข็งในกระบวนการนิเทศในการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ และการควบคุม
การทาวิทยานิ พนธ์ ที่มีอาจารย์ จ ากทัง้ สองฝ่ ายร่ วมกันดาเนิ นการ ปั จ จัยที่ ส าม คือสะท้ อนความคิดและการ
ปรั บปรุ งการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลพ่ วงของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทาให้ ศูนย์
มหาวิทยาลัยเกิดความตื่นตัวตลอดเวลา มีการสะท้ อนความคิดจากการปฏิบตั ิและปรั บปรุ งการบริ หารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดแนวปฏิ บัติที่ดี ปั จจัยที่ สี่ คือการดาเนิ นการโดยใช้ เป้าหมายเป็ นตัวขับเคลื่อน อันได้ แก่
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ สกอ. มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและเงื่อนไขของโครงการทุน สควค. ดังจะเห็นได้
จากการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ตอบสนองเป้าหมาย ปั จจัยที่ห้า คือระบบสนับสนุนและ
คลังสมอง ระบบสนับสนุนในที่นี ้คือ งบประมาณ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและทรั พยากร การ
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จัดทาแผนงบประมาณทาให้ ศนู ย์มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมตาม
จุดประสงค์ของผู้ให้ ทุน มีเจ้ าหน้ าที่ช่วยทางานสานักงานต่าง ๆ ซึง่ โครงการ สควค. มีงานเอกสารมาก และต้ อง
ประสานงานกับหลายฝ่ ายอยู่เสมอ ศูนย์มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ที่จาเป็ น อาทิ ฐานข้ อมูลงานวิจยั
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ จดั ซื ้อ มีหนังสือด้ านวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาที่ทนั สมัย ซึง่ ศูนย์มหาวิทยาลัยได้ จดั สรร
งบประมาณในการจัดซื ้อทุกปี ในด้ านคลังสมอง ศูนย์ มหาวิทยาลัย มีการกาหนดอัตลักษณ์ ของบัณฑิต สควค.
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Being a Change Agent; Creating Innovation) และได้ บริ หารและจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมาย มีอนาคตภาพอย่างเป็ นรู ปธรรม
ในด้ านการพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์ มหาวิทยาลัยได้ นาหลักการในพัฒนาครู และโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพจากวรรณกรรมมาปรั บใช้ (Loucks-Horsley et al., 2003; Supovitz and
Turner, 2000) ได้ แ ก่ หลัก สูตรต้ องสะท้ อนภาพที่ ชัดเจนเกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ และการสอนในห้ องเรี ย นที่ มี
ประสิทธิ ภาพจาลองสถานการณ์ ให้ นิสิตครู มีส่วนร่ วมในฐานะที่เป็ นผู้เรี ยนรู้ โดยวิธีการเรี ยนรู้ ที่นิสิตครู จะใช้ กับ
นักเรี ยนของเขาให้ นิสิตครู ทดลองสอน การให้ นิสิตครู ปฏิ บัติการเรี ยนรู้ แบบต่าง ๆ ด้ วยวิธีการเช่นเดียวกับที่
คาดหวังให้ ครู ไปใช้ สอนเด็กให้ นิสิตครู ทาวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน เป็ นการให้ นิสิตครู ตรวจสอบการสอนของครู
เอง และตรวจสอบการเรี ยนรู้ ของเด็กโดยการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการประเมินการบริ หารจัดการ ประสิทธิผลและแนวปฏิบตั ิที่ดีของโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์
มก. คณะผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ ปัจ จัยความสาเร็ จและพบว่ามีหลายปั จจัยที่ ส่งผลให้ การผลิ ตบัณฑิ ตครู สควค .
เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยปั จจัยแรกคือประสบการณ์ในการเป็ นศูนย์ผลิตนิสิตทุน สควค.มาอย่างยาวนาน ทาให้
ศูน ย์ มก. มีแนวปฏิ บัติที่ ดีเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัดการและระบบสนับ สนุน การดาเนิ นงาน ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดปั จจุบันสามารถนามาปรั บใช้ ได้ ปัจจัยที่สองคือความร่ วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่มีอย่างแนบแน่น ทาให้ เกิดความเข้ มแข็งในกระบวนการนิเทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพและการ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ปั จจัยที่สามคือการใช้ การวิจยั ปฏิบัติการในการดาเนินงาน อันเป็ นผลพวง
จากกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ทาให้ ศนู ย์ มก. มีความตื่นตัวและมีการสะท้ อนความคิดจากการ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี ปั จจัยที่สี่คือ การดาเนินงานศูนย์ มก.โดยใช้ กลยุทธ์ เป้าหมายและ
ผลผลิตเป็ นตัวขับเคลื่อน อันได้ แก่ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ สกอ. มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและเงื่ อนไข
ของโครงการทุน สควค. ดังจะเห็นได้ จากการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ตอบสนองเป้าหมาย
และผลผลิตดังกล่าวและปั จจัยที่ห้าคือระบบสนับสนุนในที่นีค้ ือการบริ หารงบประมาณ การบริ หารบุคคลและ
ทรั พยากร การจัดทาแผนงบประมาณ ซึ่งทาให้ โครงการ สควค. ศูนย์ มก. สามารถดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ได้
ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กาหนด
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การวิเคราะห์ ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
Analysis of Factors Related to the Quality of Graduate Students
Educational Administration in Nakhon Sawan Rajabhat University
ขวัญใจ จริ ยาทัศน์กร1* และ สุพัฒนา หอมบุปผา2
Kwanjai Jariyatatkone1* and Supattana Hombubpha2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่ อศึกษาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา และวิเคราะห์ ปัจจัยที่
สัมพันธ์กบั คุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จานวน 124 คน ด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ เครื่ องมือที่ใช้
เป็ นแบบสอบถามคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั คุณภาพของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง .852 - .904 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล พบว่า
ค่าน ้าหนักความสาคัญ และค่าสหสัมพันธ์ คาโนนิคอลของปั จจัยด้ านนักศึกษา ปั จจัยด้ านผู้สอน ปั จจัยด้ านที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ กบั คุณภาพของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีค่าน ้าหนักที่ส่งผลซึง่ กันและกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 3 ฟั งก์ชนั โดยค่าสหสัมพันธ์ คาโนนิคอล
เท่ากับ .660, .622, .415 ตามลาดับ

ABSTRACT
The aims of this research were to study the quality of graduate students and to analyze the factors
related to the quality of graduate students. The sample group comprised 124 graduate students
Educational Administration in Nakhon Sawan Rajabhat University selected by Stratified Random Sampling.
The research tool used in this research to analyze the quality of graduate students was a questionnaire
while for the factors related to the quality of graduate students, the research tool was Canonical
Correlation.
The findings of the research were as follows: the Canonical Weights and Canonical Correlations
of the student's factor, lecturer factor, mentor factor, environment factor and experience-enhancing
activities, with the quality of graduate students had Canonical Weights related to the levels of statistical
significance of .660, .622 and .415 respectively.
Key Words: The Analysis of Factors, Quality of Student, Graduate Student
* Corresponding author; e-mail address: bonus5481@gmail.com
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คานา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยปั จจุบนั ดาเนินการภายใต้ กรอบของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึง่ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย
และเป็ นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทย มีความสาคัญด้ วยเหตุผล 2 ประการ คือ
(1) ความท้ าทายของโลกาภิวตั น์ ต่อการอุดมศึกษา ในประเด็นการบริ การการศึกษาข้ ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ าย
นักศึกษาและบัณฑิตอันเป็ นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ (2) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็ นที่
จะต้ องสร้ างความมัน่ ใจแก่สงั คมว่า สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศ (สุบิน ยุระรั ช, 2556) สาหรั บการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษานัน้ ถื อเป็ นการจัดการศึกษาเพื่ อผลิ ต
นักวิชาการและนักปฏิบตั ิ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับมืออาชีพ เพื่อมาเสริ มสร้ างและผลักดันกระบวนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ ให้ ก้าวหน้ าในท่ามกลางกระแสของการแข่งขันกันทัว่ โลกอย่างรุ นแรง (อุทยั ดุลบเกษม, 2557) ดังนันการเผชิ
้
ญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ จดั กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง ผสมผสานสาระความรู้ ด้าน
ต่างๆ อย่างสมดุล รวมทัง้ ปลูกฝั งคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นอกจากนีต้ ้ องมีลกั ษณะหลากหลาย มีทัง้ สาระที่เป็ นวิชาการและ
วิชาชีพ มุ่งพัฒนาคนให้ มีความสมดุล ทัง้ ด้ านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรั บผิดชอบต่อสังคม
แล้ ว ต้ องมีจุดมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ การค้ นคว้ า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสังคมและพัฒนาวิชาชี พ
ชัน้ สูง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) ด้ วยความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ว่ามีปัจจัยอะไรบ้ างมีความสาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจากปั จจัยดังกล่าวทาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตมหาบัณฑิต สามารถใช้ ตวั
แปรที่เป็ นสาเหตุเหล่านี ้ไปใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเข้ า
ศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่ อศึกษาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์
2. เพื่ อวิเคราะห์ ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
การตรวจเอกสาร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2552) กล่าวถึง การเรี ยนรู้ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นกั ศึกษาพัฒนาขึน้ ในตนเอง จาก
ประสบการณ์ที่ได้ รับระหว่างการศึกษา ซึง่ กาหนดผลการเรี ยนรู้ ให้ บณ
ั ฑิตมีอย่างน้ อย 5 ด้ าน ด้ งนี ้ 1) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
หมายถึง การพัฒนานิสยั ในการประพฤติอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และด้ วยความรับผิดชอบทังในส่
้ วนตนและส่วนรวม ความ
สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ งทางค่านิยม การพัฒนานิสยั และการปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม 2) ด้ านความรู้ หมายถึง
ความสามารถในการเข้ าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้ อมูล การวิเคราะห์ และจาแนกข้ อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการ ต่างๆ และสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองได้ 3) ด้ านทักษะทางปั ญญา หมายถึง ความสามารถในการ วิ เคราะห์
สถานการณ์ และใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ ปัญหา
เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้ คาดคิดมาก่อน 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ
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หมายถึง ความสามารถในภารทางานเป็ นกลุม่ การแสดงถึง ภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความลามารถในการ
วางแผนและรั บผิดชอบ ในการ เรี ยนรู้ ของตนเอง และ 5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึงความสามารถในการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข ความสามารถในการใช้ เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารทังการพู
้ ด การเขียน และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยที่สมั พันธ์ กับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ดวงจันทร์ เดียววิไล (2532),
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2541), พรเทพ ไทยรั กษ์ (2539) และอานาจ จันทร์ แป้น (2541) ได้ แก่ ปั จจัยด้ านนักศึกษา
ประกอบด้ วย ความสนใจในการเรี ยน (X1) ความรู้ ความสามารถพื ้นฐาน (X2) ความสาเร็ จที่ต้องการ (X3) ปั จจัยด้ านผู้สอน
ประกอบด้ วย ความรู้ ความสามารถในเนือ้ หาที่สอน (X4) ความสนใจและเอาใจใส่นกั ศึกษา (X5) บุคลิกภาพของผู้สอน (X6)
ปั จจัยด้ านที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย ความรู้ ความสามารถในการวิจัย (X7) ความรู้ ความสามารถในการบริ หาร
การศึกษา(X8) ความสามารถในการให้ คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ (X9) การให้ เวลากับนักศึกษา (X10) และปั จจัยด้ าน
สภาพแวดล้ อมและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ประกอบด้ วย สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการศึกษา (X11) การจัดกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์ (X12) ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541) ได้ แก่
ความสามารถในเชิงวิชาการ (Y1) การเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ (Y2) ความรู้ ความเข้ าใจในปฏิรูปการศึกษา (Y3) ความสามารถในการ
บริ หารจัดการ (Y4)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้ านนักศึกษา ด้ านผู้สอน ด้ านที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และด้ านสภาพแวดล้ อมและกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์มีสหสัมพันธ์แบบคาโนนิคอลกับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ปั จจัยด้ านนักศึกษา ด้ านผู้สอน ด้ านที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และด้ านสภาพแวดล้ อมและกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์อย่างน้ อยหนึง่ ปั จจัยส่งผลซึง่ กันและกันกับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา (ปริ ญญาโท) สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปี การศึกษา 2559 ได้ มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ ได้ จานวนกลุม่ ตัวอย่าง 124 คน
เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูล
ทั่วไปของนักศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยที่ สัมพันธ์ กับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา และตอนที่ 3
แบบสอบถามคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อให้ ทราบลักษณะการแจกแจงในแต่ละตัวแปร โดยใช้ สถิติ
พื ้นฐานบรรยายให้ ทราบค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั คุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย Canonical Correlation
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพืน้ ฐานของชุ ดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตาม พบว่า ชุดตัวแปรอิสระ ได้ แก่
ปั จจัยด้ านนักศึกษา ปั จจัยด้ านผู้สอน ปั จจัยด้ านที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ โดยภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ระดับมากและมากที่สดุ โดยเรี ยงลาดับจากปั จจัยด้ านผู้สอน ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
และกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ปั จจัยด้ านนักศึกษา และปั จจัยด้ านที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และชุดตัวแปรตาม คือ คุณภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่ สุด โดยเรี ยงลาดับ จากความรู้ ความเข้ าใจในปฏิ รู ป
การศึกษา การเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ความสามารถในการบริ หารจัดการ และความสามารถในเชิงวิชาการ ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่
1
Table 1 : The basic statistics of the independent variables with the dependent variables.
variables
SD
mean

Student Factors
4.139
.378
high
Learning attention (X1)
4.206
.451
high
Basic knowledge and abilities (X2)
3.739
.552
high
Desire to succeed (X3)
4.471
.454
highest
Lecturer Factors
4.507
.381
highest
Knowledge and understanding of teaching materials (X4)
4.450
.489
highest
Interest in and empathy for students (X5)
4.441
.482
highest
Personality of lecturers (X6)
4.629
.411
highest
Mentor Factors
3.935
.233
high
Knowledge and ability in research (X7)
3.854
.336
high
Knowledge and ability in educational administration (X8)
4.107
.458
high
Ability to guide on thesis (X9)
4.066
.425
high
Time spent with students (X10)
3.711
.557
high
Environmental/experience-enhancing Factors
4.325
.404
highest
Environment and atmosphere for education (X11)
4.285
.481
highest
Environmental and Experience-enhancing activities (X12) 4.366
.513
highest
Quality of graduate
4.297
.408
highest
Academic ability (Y1)
4.177
.479
high
Visionary ability (Y2)
4.344
.488
highest
Knowledge and ability in education reform
4.348
.469
highest
Ability in administration and management (Y4)
4.320
.443
highest
2. ผลการวิ เคราะห์ ค่าสหสั มพั นธ์ คาโนนิ คอลระหว่ างชุ ดตั วแปรอิสระกับชุ ดตัวแปรตาม พบว่ า ค่ า
สหสัมพันธ์ คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปั จจัยด้ านนักศึกษา ปั จจัยด้ านผู้สอน ปั จจัยด้ านที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ กับชุดตัวแปรตามคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีค่า
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เรี ยงตามฟั งก์ชนั ที่ 1, ฟั งก์ชนั ที่ 2, ฟั งก์ชนั ที่ 3 และฟั งก์ชนั ที่ 4 เท่ากับ .660, .622, .415 และ .319 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์
ดังตารางที่ 2
Table 2 : The canonical correlation between the set of independent variables and the set of dependent variables.
Function
Canonical
Eigen value Wilk’s Lambda Chi-square
df
p
2c
F
correlation (Rc)
 (R )
2

1
.660
.435
.257
155.474
48.000
.000
2
.622
.386
.456
90.021
33.000
.000
3
.415
.172
.743
33.988
20.000
.026
4
.319
.101
.898
12.326
9.000
.196
3. ผลการวิเคราะห์ ค่านา้ หนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่ างชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตาม พบว่า
ค่านา้ หนักความสาคัญคาโนนิ คอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปั จจัยด้ านนักศึกษา ปั จจัยด้ านผู้สอน ปั จจัยด้ านที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ทัง้ 12 ด้ าน กับชุดตัวแปรตามคุณภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ 4 ด้ าน คือ ความสามารถในเชิงวิชาการ การเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความเข้ าใจในปฏิรูป
การศึกษา และความสามารถในการบริ หารจัดการ สามารถส่งผลซึง่ กันและกันได้ 3 ฟั งก์ชนั ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 3
Table 3 : The important canonical correlation weightages between the set of independent variables and the set of
dependent variables.
The important canonical
correlation weightages
Types of variables
variables
F1
F2
F3
The set of independent variables
Student Factors
Learning attention (X1)
-.5081 -.083 .136
Basic knowledge and abilities (X2)
-.5281 -.2611 .010
Desire to succeed (X3)
-.7711 .467X -.152
Lecturer Factors
Knowledge and understanding of teaching materials (X4) -.5611 -.2961 .099
Interest in and empathy for students (X5)
-.7471 .063 -.171
Personality of lecturers (X6)
-.7311 -.062 -.3451
Mentor Factors
Knowledge and ability in research (X7)
-.3471 -.144 .163
Knowledge and ability in educational administration (X8) -.127 .025 .268 X
Ability to guide on thesis (X9)
.023 -.066 -.168
Time spent with students (X10)
-.081 -.160 .125
Environmental/
Environment and atmosphere for education (X11)
-.4601 .157 .471 X
ExperienceEnvironmental and Experience-enhancing activities (X12) -.5891 -.148 -.2051
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enhancing Factors
The set of dependent variables
The quality of
Academic ability (Y1)
-.6771 -.4611 .573 X
Table 3 : The important canonical correlation weightages between the set of independent variables and the set of
dependent variables. (continued)
The important canonical
correlation weightages
Types of variables
variables
F1
F2
F3
1
X
graduate students Visionary ability (Y2)
-.949 .271 .155
Knowledge and Ability in education reform (Y3)
-.9081 -.2381 -.3291
Ability in administration and management (Y4)
-.8561 -.2501 -.164

วิจารณ์
ผลการวิเคราะห์คา่ น ้าหนักความสาคัญและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระ ทัง้ 12 ด้ าน กับชุดตัวแปร
ตาม ทัง้ 4 ด้ าน พบว่า สามารถส่งผลซึ่งกันและกันได้ 3 ฟั งก์ ชัน โดยฟั งก์ ชันที่ 1 ถึงฟั งก์ ชันที่ 3 มีความสัมพันธ์ กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ส่วนในฟั งก์ชนั ที่ 4 ไม่มีความสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่า ปั จจัยด้ าน
นักศึกษา ปั จจัยด้ านผู้สอน ปั จจัยด้ านที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ สอดคล้ องกับสยาม ค้าสุวรรณ (2557)พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดการเรี ยนการสอนที่บรู ณาการทางการเรี ยนรู้ กบั การทางานของผู้เรี ยนและบัณฑิต ได้ แก่ 1) ด้ านหลักสูตรการเรี ยนการสอน 2)
ด้ านผู้เรี ยน/นิสิต/นักศึกษาและบัณฑิต 3) ด้ านผู้สอน/คณาจารย์ /อาจารย์ที่ปรึ กษา/ อาจารย์ นิเทศงาน และ 4) ด้ านสถาน
ประกอบการ/ผู้บริ หารสถานประกอบการ/พนักที่ปรึกษา/ พนักงานที่เป็ นผู้ดแู ลนักศึกษา เช่นเดียวกับ จริ ยาพร ทองดี (2556) พบว่า
การประเมินคุณภาพบัณฑิต มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตทัง้ 4 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านความรู้ มหาวิทยาลัยเน้ นการวิจยั เน้ นให้ นิสิตมี
ความลึกซึ ้งและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรี ยน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ความรู้ อย่างเป็ นระบบ สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ
ตามกระบวนการของการวิจยั เป็ นฐานมหาวิทยาลัยเน้ นการพัฒนาสังคมเน้ นให้ นกั ศึกษามีความรู้ จากสถานการณ์จริ ง แก้ ไขปั ญหา
สร้ างองค์ความรู้ และมีปฏิสมั พันธ์ ส่วน ร่ วมกับชุมชม ด้ านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเน้ นการวิจัย
ประเมิน 2 ด้ าน คือ ด้ านทักษะ และด้ านสมรรถนะ ส่วนมหาวิทยาลัยเน้ นการพัฒนาสังคม ประเมินในด้ านสมรรถภาพการสอน ด้ าน
การปฏิบัตติ น มหาวิทยาลัยเน้ นการวิจยั มีการประเมินผลด้ านลักษณะครูที่ดี ส่วนมหาวิทยาลัยเน้ นการพัฒนาสังคม ประเมินผล
การปฏิบตั ิตน และผลงานในหน้ าที่ครู ควบคูก่ บั การประเมินด้ านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ด้ านการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นครู จัดให้ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู โดยมหาวิทยาลัยเน้ นการวิจยั เน้ นกิจกรรมด้ านวิชาการ ให้
นิสิตได้ เข้ าร่ วมเพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ างการ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ และการเป็ นผู้นาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเน้ นการพัฒนา
สังคม เน้ นกิจกรรมด้ านเสริ มความศรัทธาใน วิชาชีพครู และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ นกั ศึกษาได้ เตรี ยมความพร้ อมในการเข้ า
ไปมีส่วนร่ วมในบริ การวิชาการและวิชาชีพแก่ สังคม จะเห็นได้ ว่า ปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านนักศึกษาโดยนักศึกษาจะต้ องมี
ความสนใจในการเรี ยน มีความรู้ ความสามารถพืน้ ฐาน และคานึงถึงความสาเร็ จที่ ต้องการ ส่วนด้ านผู้สอนนัน้ จะต้ องมีความรู้
ความสามารถในเนื ้อหาที่สอน มีความสนใจและเอาใจใส่นกั ศึกษา และมีบุคลิกภาพที่ดี ในด้ านที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ควรเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถในการวิจยั มีความรู้ ความสามารถในการบริ หารการศึกษา มีความสามารถในการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
90

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

การให้ เวลากับนักศึกษา รวมถึงการจัดสภาพแวดล้ อมและกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ย่อมมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทังสิ
้ ้นไม่วา่ จะเป็ นความสามารถในเชิงวิชาการ การเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ ความเข้ าใจในปฏิรูปการศึกษา และมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการ

สรุป
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่าปั จจัยด้ านนักศึกษา ปั จจัยด้ านผู้สอน ปั จจัยด้ านที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ กับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี
ความสัมพันธ์และมีคา่ น ้าหนักที่สง่ ผลซึง่ กันและกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 3 ฟั งก์ชนั ปรากฏดังแผนภาพ ดังนี ้
Independent Variables

Dependent Variables

Student Factors

The quality of graduate students

Learning attention (X1)
Basic knowledge and abilities (X2)
Academic ability (Y1)

Desire to succeed (X3)
Lecturer Factors
Knowledge and understanding of
teaching materials (X4)

Visionary ability (Y2)

Interest in and empathy for students (X5)

Knowledge and Ability in
education reform (Y3)

Personality of lecturers (X6)
Mentor Factors
Knowledge and ability in research (X7)
Knowledge and ability in educational administration (X8)

Ability in administration and
management (Y4)

Ability to guide on thesis (X9)

Time spent with students (X10)
Environmental/ Experience-enhancing Factors
Environment and atmosphere for education (X11)
Environmental and Experience-enhancing activities (X12)
The relation from analysis of the canonical correlation in the first function.
The relation from analysis of the canonical correlation in the second function.
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The relation from analysis of the canonical correlation in the third function.
Picture 1 The relationship between the independent variables and dependent variables from canonical correlation
analysis.
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การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้ รูปแบบ ES-RPAI สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
The Development of Vocational Curriculum Evaluation System on Internet Network
by Using ES-RPAI Model for the Institutions under Office of the Higher Education Commission
บุษราคัม ทองเพชร1*
Bussarakam Tongpet1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ให้ สอด
รับกับรู ปแบบ ES-RPAI 2) ประเมินหลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยใช้ ระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI ที่พัฒนาขึน้ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายที่ใช้ ระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบออนไลน์ในรู ปแบบ ES-RPAI โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ทังหมด
้
174 คน ที่เลือกแบบเจาะจง ได้ แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษาปั จจุบนั ศิษย์
เก่า และสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) อาจารย์ ประจาหลักสูตรเห็นว่า
รายงานผลการประเมินที่ได้ จากระบบประเมิน สามารถนาไปใช้ บริ หารจัดการหลักสูตรและปรับปรุ งหลักสูตรได้ จริ ง
โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.19 Sd= 0.62) 3)ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบประเมินหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.98 Sd= 0.78)
ABSTRACT
The objectives of the study were 1) to develop the vocational curriculum evaluation system on internet
network in order to conform to ES-RPAI Model 2) to evaluate the vocational curriculum of institutions under the
Office of the Higher Education Commission (OHEC) by using the developed vocational curriculum evaluation
system on internet network in a form of ES-RPAI Model 3) to study the satisfaction of all concerned that used
online vocational curriculum evaluation system in a form of ES-RPAI Model. The samples were selected from
174 persons by purposive sampling consisted of instructors of programs, current students, alumni and
establishments. The result of the study were as follows: 1) the specialists saw that the suitability of developed
vocational curriculum evaluation system on internet network in a form of ES-RPAI Model was at high level 2)
the instructors of programs saw that the report of evaluation result that received from the evaluation system
could actually apply to manage and improve the curriculum that the suitability was at high level (mean=4.19
Sd=0.62) and 3) the satisfaction with the usability of curriculum evaluation system of all concerned was at high
level (mean=3.98 Sd=0.78).
Key Words: curriculum evaluation system on internet network, ES-RPAI
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คานา
การประเมินหลักสูตรถือเป็ นหัวใจสาคัญและกระบวนการสาคัญสาหรับการปรับปรุ งหลักสูตร เนื่องจาก
รายงานผลที่ได้ จากการประเมินหลักสูตรสามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบการพิจารณาเพื่อบริ หาร
จัดการหลักสูตรและปรับปรุ งหลักสูตรให้ มีความทันสมัยขึ ้นและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนและสถาน
ประกอบการในปั จจุบนั (บุษราคัม ทองเพชร และคณะ, 2554) และที่สาคัญในขณะนี ก้ ระทรวงศึกษาธิการมีการ
ประกาศเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ในข้ อที่ 16 เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดย
กาหนดไว้ ว่า “ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย โดยมี การประเมิ นและรายงานผลการดาเนิ นการของ
หลักสูตรทุกปี การศึกษา เพื ่อนาข้อมูลที ่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็ นระยะๆ อย่างน้อยตามระยะเวลาของ
หลักสูตร หรื อทุกรอบ 5 ปี ” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ, 2558) อีกทัง้ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ กาหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี ้สาหรับการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาอีกด้ วย (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557)
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ แต่รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ถูก
พัฒนาขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ และตัวบ่งชี ้ของการประเมินระดับหลักสูตร ตามที่ สกอ.กาหนดนัน้ ได้ แก่
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ ES-RPAI ซึ่งผู้วิจัยได้ เป็ นผู้พัฒนาขึน้ ตามกระบวนการของการวิจัย ใน
งานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ (บุษราคัม ทองเพชร, 2559)

Figure1 ES-RPAI Model
การศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ มีแนวคิดที่จะนาเทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบริ หารจัดการงาน
ด้ านการประเมินหลักสูตร โดยพัฒนาเป็ นระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ให้ สอดรับกับ
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ ES-RPAI นัน่ คือให้ มีรายการประเมินและวิธี การประเมินที่สอดรับกับรู ปแบบ
ES-RPAI เพื่อช่วยให้ งานประเมินหลักสูตรในสถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ สะดวกทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบ
อินเทอร์ เน็ต อีกทังให้
้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายสามารถดาเนินการได้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. พัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ให้ สอดรับกับรู ปแบบ ES-RPAI
2. ประเมินหลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้
ระบบ ประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI ที่พฒ
ั นาขึ ้น
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายที่ใช้ ระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตใน
รู ปแบบ ES-RPAI

สมมติฐานการวิจัย
1.ผลการประเมินคุณภาพของระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ในรู ปแบบ
ES-RPAI โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมด้ านรายการประเมิน วิธีการประเมินและเทคนิคการประเมิน อยู่ใน
ระดับมาก
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรายงานผลการประเมิน หลักสูตร โดยอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถนาไปใช้ บริ หารจัดการหลักสูตรและปรับปรุ งหลักสูตรได้ จริ ง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตใน
รู ปแบบ ES-RPAI อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้ ระบบประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้ บริ หารจัดการงานด้ านการประเมินหลักสูตร
2. ทาให้ งานประเมินหลักสูตรในสถานศึกษามีระบบและกลไก โดยที่ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องทุก ฝ่ าย ได้ แก่ อาจารย์
นักศึกษาปั จจุบัน ศิษย์ เก่า และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต สามารถดาเนินงานร่ วมกันได้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง อีกทังยั
้ ง
เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วต่องานประเมินหลัก สูตร เนื่ องจากสามารถเข้ าถึงระบบได้ ทุกที่ ทุก เวลาด้ วยระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลัก สูตร สามารถนารายงานผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ จากระบบประเมิน ไปใช้
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการพิจารณาการบริ หารจัดการหลักสูตรและปรับปรุ งหลักสูตรให้ ทนั สมัยขึ ้นสอดคล้ อง
กับความต้ องการของผู้เรี ยนและสถานประกอบการปั จจุบนั
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร สามารถนาผลการดาเนินงานการประเมินหลักสูตร ไปใช้ ในงานประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์และตัวชี ้วัด ตามที่ สกอ. กาหนดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้

แนวคิดทฤษฏีท่ ีใช้ ในการวิจัย
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ES-RPAI
เป็ นรู ปแบบการประเมินหลักสูตรที่ถูกพัฒนาและบูรณาการข้ อดีและข้ อจากัดของรู ปแบบการประเมิน
หลักสูตรที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั ทังหมด
้
10 รู ปแบบด้ วยกัน ได้ แก่ รู ปแบบการประเมินของครอนบัค สคริ เวน สเตค
สตัฟเฟิ ลบีม อัลคิน ไ ทเลอร์ แฮมมอนด์ โพรวัส และเคริ ก์แพทริ ค (ศักดิศรี
์ ปาณะกุล, 2542) และรู ปแบบการ
ประเมินหลักสูตรแบบ ERPAI (บุษราคัม ทองเพชร และคณะ, 2554) เพื่อให้ รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ
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ES-RPAI มีรายการประเมินและวิธีการประเมิน ที่ สอดคล้ องกับเกณฑ์ และตัวบ่งชี ข้ องการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ตามที่ สกอ.กาหนด (บุษราคัม ทองเพชร, 2559)

Figure2 ES-RPAI Model

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ รูปแบบ ES-RPAI
สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีขอบเขตด้ านเนื ้อหาดังนี ้
1. มุ่งเน้ นการประเมินหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการประเมินหลักสูตรครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั , 2553)
2. การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการประเมิ นหลักสูตรบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ รูปแบบการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพแบบ ES-RPAI ซึ่งเป็ นการประเมินหลักสูตรทัง้ หมด 6 ด้ านที่สอดคล้ องกับเกณฑ์ และตัวบ่งชี ข้ องการ
ประเมินระดับหลักสูตร ตามที่ สกอ.กาหนด ซึง่ การประเมินทัง้ 6 ด้ านในรู ปแบบ ES-RPAI นันประกอบด้
้
วย 1)
ด้ านภาวะแวดล้ อมของหลักสูตร 2) ด้ านการกากับมาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 3) ด้ านทรัพยากรดาเนินงาน 4) ด้ านกระบวนการดาเนินงานตามหลักสูตร 5) ด้ านผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร และ 6) ด้ านสภาวะแวดล้ อมของหลักสูตร
้
15 รายการประเมินหลัก ได้ แก่
3. การประเมินหลักสูตรในรู ปแบบ ES-RPAI มุง่ เน้ นการประเมินทังหมด
1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2)โครงสร้ างหลักสูตร 3) เนือ้ หาสาระรายวิชา 4) แผนการเรี ยน 5) จานวนและ
คุณสมบัติอาจารย์ 6) ภาระงานอาจารย์ 7) การปรับปรุ งหลักสูตรตามเวลาที่กาหนด 8)การดาเนินงานตามกรอบ
TQF 9) ความเหมาะสมของทรัพยากรในการดาเนินงาน ( นักศึกษา งบประมาณ สื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ ของหลักสูตร เอกสารตารา และอาคารสถานที่ ) 10) กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 11) การวัดและการ
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ประเมินผล 12) การบริ หารหลักสูตร 13) การพัฒนาอาจารย์ 14) ความพึงพอใจของผู้สาเร็ จการศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตร และ 15) คุณภาพและคุณลักษณะของผู้สาเร็ จการศึกษา
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศกึ ษา ได้ แก่ 1) อาจารย์ประจาหลักสูตรครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั 2) นักศึกษาปั จจุบนั ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต(5 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุ ง 2553) ชันปี
้ ที่ 3- 5 3)บัณฑิตที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร
ปรับปรุ ง 2553) และ 4)กลุม่ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต รวมทังสิ
้ ้น 294 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร 11 คน นักศึกษาปั จจุบนั 80 คน
ศิษย์เก่า 40 คน และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต 43 คน รวมทังสิ
้ ้น 174 คน ซึง่ ใช้ วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง

วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษารู ปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ES-RPAI ว่าประกอบด้ วยรายการประเมิน หลักๆ
อะไรบ้ าง รวมถึงวิธีการประเมินและเครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการประเมินในรู ปแบบ
2. พัฒนาระบบประเมินหลักสูตรบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยให้ มีรายการประเมินและวิธีการประเมิน ที่
สอดรับกับรู ปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ES-RPAI โดยโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนาระบบประเมิน บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตนัน้ มีรายละเอียดดังนี ้ 1) ใช้ โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 สาหรั บสร้ าง
ฐานข้ อมูล 2)ใช้ โปรแกรม Visual Studio.Net 2005 สาหรับสร้ างแบบประเมินและหน้ าจอทัง้ หมดของระบบ
3)ใช้ โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5.5 สาหรั บสร้ างภาพเคลื่อนไหว 4) ใช้ โปรแกรม Adobe
Photoshop CS2 สาหรับตกแต่งภาพ 5)ใช้ โปรแกรม Crystal Report 9.0 สาหรับสร้ างแบบฟอร์ มรายงานผลการ
ประเมิน 6) ใช้ โปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ด้ วย ASP.Net On Web Application เพื่อเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบทังหมด
้
3. หาคุณภาพเบือ้ งต้ นของระบบประเมินหลักสูตรบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI ที่
พัฒนาขึ ้น โดยนาระบบประเมินให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการประเมินหลักสูตร 3 ท่านเป็ นผู้ประเมินความเหมาะสมของ
รายการประเมินและวิธีการประเมิน และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเทคนิคอีก 3 ท่านเป็ นผู้ประเมินความเหมาะสมด้ าน
เทคนิคและวิธีการของระบบประเมินหลักสูตร โดยใช้ แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญเป็ นเครื่ องมือวิจยั สุดท้ าย
ปรับปรุ งแก้ ไขระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI ตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
4. นาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI ไปทดลองใช้ ประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัด สกอ. ได้ แก่ หลักสูตรครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต (5 ปี ) (หลักสูตร
ปรับปรุ ง 2553) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
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มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย ซึ่ง กลุ่มตัว อย่ า งที่ ป ระเมิน หลัก สูต รบนเครื อข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต
ประกอบด้ วย อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษาปั จจุบนั ศิษย์เก่า และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายที่ มีต่อการใช้ งานระบบประเมินหลักสูตรบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI ซึง่ ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายประกอบด้ วย อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษาปั จจุบนั
ศิษย์เก่า และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้ สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาค่าเฉลี่ยที่ได้ เปรี ยบเทียบกับ ระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ ของ (Best,1977)จากนัน้
สรุ ปผลการวิจยั

Figure3 Curriculum evaluation system on internet network

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่ องการพัฒ นาระบบประเมินหลัก สูตรวิช าชี พบนเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ต โดยใช้ รูป แบบ
ES-RPAI สาหรั บสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตให้ สอดรั บกับรู ปแบบESRPAI
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ใน
รู ปแบบ ES-RPAI โดยผู้เชี่ยวชาญนัน้ โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ความเหมาะสมใน ด้ านรายการประเมินและวิธีการประเมิน อยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.24 และ SD = 0.68
และด้ านเทคนิคการประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.02 และ SD = 0.56
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2. การประเมินหลั กสู ตรวิชาชีพของสถานศึกษาในสั งกัดสานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา

(สกอ.) โดยใช้ ระบบ ประเมิ นหลั ก สู ตรวิ ชาชี พบนเครื อข่ า ยอินเทอร์ เน็ ตในรู ปแบบ ES-RPAI ที่
พัฒนาขึน้
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรายงานผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนัน้ โดยภาพรวมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่ารายงานผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ จากระบบ
ประเมินหลักสูตรบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI นัน้ สามารถนาไปใช้ บริ หารจัดการหลักสูตรและ
ปรับปรุ งหลักสูตรได้ จริ ง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.19 และ SD = 0.62
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายที่ใช้ ระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ ES-RPAI
ผลการวิจยั พบว่าผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึง่ ประกอบอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษาปั จจุบนั ศิษย์เก่า
และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตใน รู ปแบบ ES-RPAI อยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.98 และ SD = 0.78

การอภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่ องการพัฒ นาระบบประเมินหลัก สูตรวิช าชี พบนเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ต โดยใช้ รูป แบบ
ES-RPAI สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี ้
1. ผลการประเมินคุณภาพของระบบประเมินหลักสูตรวิชาชี พบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ในรู ปแบบ
ES-RPAI โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อาจจะเป็ นเพราะว่า รายการประเมินทังหมดที
้
่
ถูกกาหนดในระบบประเมินหลักสูตรบนเครื ออินเทอร์ เน็ต มีความสอดคล้ องกับรายการประเมิน หลัก 15 รายการ
หลักที่กาหนดในรู ปแบบ ES-RPAI และรายการประเมินนันยั
้ งมีความสอดคล้ องกับเกณฑ์และตัวบ่งชี ้ที่ สกอ. ได้
กาหนดไว้ ในเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาอีกด้ วย
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรายงานผลการประเมินหลักสูตร พบว่าอาจารย์ ผ้ ูรับผิ ดชอบ
หลักสูตร เห็นว่ารายงานผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ จากระบบประเมินหลักสูตรบนเครื อข่ายอินเน็ต มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะว่า รายงานผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ นนั ้ สามารถนาไปใช้ บริ หาร
จัดการหลักสูตรได้ จริ งและนาไปใช้ ปรั บปรุ งหลักสูตรได้ จริ ง เช่น สามารถนาข้ อมูลที่ ได้ จากรายงานผลไปใช้
ปรับปรุ ง เนื ้อหาสาระรายวิชาที่สอนให้ มีทนั สมัยขึน้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนและผู้ใช้ บัณฑิต , ใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจาณาปรั บปรุ งแผนการเรี ยนของนักศึกษา รวมถึงสามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐาน
สาหรับการปรับปรุ งหลักสูตรได้
3. ผลการประเมินวามพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายที่มีต่อการใช้ งานระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพ
บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตใน รู ปแบบ ES-RPAI อยู่ในระดับมาก อาจจะเป็ นเพราะว่า ระบบประเมินหลักสูตรบน
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่พัฒนาขึน้ ทาให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายสามารถดาเนินงานประเมินหลักสูตรได้ ง่าย
สะดวก ซึง่ สามารถเข้ าถึงระบบได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา ด้ วยระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
อย่ างไรก็ ตามหากจะน าระบบประเมิน หลัก สูตรวิ ช าชี พ บนเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต ที่ พัฒ นาขึน้ จาก
งานวิจัยนี ไ้ ปใช้ เพื่ อประเมินหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาให้ ได้ ประสิทธิ ภาพนัน้ สถานศึกษาจะต้ องมีระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีความเร็ วสูง เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ ้นมีกราฟฟิ คค่อนข้ างมากทาให้
ขนาดของโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ซึง่ เหตุผลที่ใช้ กราฟฟิ คค่อนข้ างมากเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ไม่ร้ ู สกึ เบื่อกับการใช้ งานระบบฯ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึก ษาวิ จัย เพื่ อปรั บ ปรุ งระบบประเมิน หลัก สูตรวิ ช าชี พ บนเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ ตในรู ป แบบ
ES-RPAI ให้ สามารถใช้ ประเมินหลักสูตรวิชาชีพได้ มากกว่า 1 หลักสูตร ในการประเมินครัง้ เดียวกัน
2. ควรศึก ษาวิจัย ต่อว่า หากน าระบบประเมินหลัก สูตรวิช าชี พบนเครื อข่ายอิน เทอร์ เน็ตในรู ป แบบ
ES-RPAI ไปใช้ ประเมินหลักสูตรวิชาชีพอื่นแล้ ว ผลการวิจยั จะแตกต่างกันหรื อไม่ กับผลการวิจยั ในครัง้ นี ้

เอกสารอ้ างอิง
บุษราคัม ทองเพชร. 2559. การพัฒนารู ปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ES-RPAI ที่สอดคล้ อง
กับเกณฑ์ การประเมินระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.การประชุม
วิชาการครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมระดับชาติ ครัง้ ที่ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.
24 พฤศจิกายน 2559 : 363-368.
บุษราคัม ทองเพชร และคณะ. 2554. การประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ERPAI. วารสารวิชาการครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ. ปี ที่2. ฉบับที่1. ม.ค. – เม.ย. 2554.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.(2558). เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2558.
(ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั . 2553. คู่มือหลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (5 ปี ).(หลักสูตรปรั บปรุ ง2553). คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั .
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.(2542). การประเมินหลักสูตร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ .
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (สืบค้ นจากhttp://ebook.ram.edu/ebook/inside/html )
เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2553.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(2557). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา.
Best, John W. Research in Education. 4th ed. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall,1977

100

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการสร้ างสรรค์ ชนิ ้ งานของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สะพานข้ ามคลองบางบัว
The Development of Grade 9 Students’ Learning Achievement and Creative Work Process by
Teaching Management according to Science, Technology, Engineering, and Mathematics
(STEM) Education in Topic of Bangbua Canal Bridge
สุธารส อินสาราญ1*และ ศศิเทพ ปิ ตพิ รเทพิน2
Sutarose Insumran1* and Sasithep Pitiporntapin2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนา 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 2) กระบวนการสร้ างสรรค์
ชิ ้นงานของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่ อง สะพานข้ ามคลอง
บางบัว และ 3) สารวจความพึงพอใจต่อการจัดเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดดังกล่าวใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 กลุ่มที่ศึกษาในครั ง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 1 ห้ องเรี ยน
จ านวน 30 คน ของโรงเรี ยนประถมศึกษาแห่ งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ในการวิ จัยครั ง้ นี ไ้ ด้ แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางด้ านการเรี ยน แบบประเมินกระบวนการ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงาน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงปริ มาณ ด้ วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว เท่ากับ 24.70 (82.33%) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบ
ประเมินผลกระบวนการสร้ างสรรค์ ชิน้ งานเมื่อเที ยบกับเกณฑ์ เท่ากับ 7.97 คิดเป็ นร้ อยละ 79.70 นอกจากนี ้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ มศึกษา โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 ซึง่ อยู่ในระดับมาก

ABSTRACT
The purposes of this research were to develop: 1) grade 9 students’ learning
achievement; 2) creative work process by STEM education in topic of Bangbua canal bridge; and to 3)
explore their satisfaction of learning with this teaching approach in the first semester of academic year
2016. The participants of this study were 30 grade 9 students in a school in Bangkok. The research
instruments of this study were STEM lesson plans, achievement test, Creative work process evaluation
form, and teaching management according to STEM education satisfaction survey, The researcher
analyzed quantitative data with calculation of the frequencies and percentages. The findings showed
that the mean of students’ learning achievement after learning with STEM education were 24.70(82.33%)
and the mean of creative processes were 7.97 (96.60 %). Moreover, the mean of satisfaction of learning
with this teaching approach were 4.34 in the good level.
Keywords: STEM education, learning achievement, and creative processes
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บทนา
การพัฒนาผู้เรี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้าหมายของหลักสูตร
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้ อมทักษะที่จาเป็ นสาหรั บ
การด ารงชี วิ ต ในสัง คมที่ มี การเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้ เพื่ อ พัฒนาตนเองอย่ า งต่อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนีก้ ารจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ จาเป็ นต้ องพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
(Creative thinking) ซึง่ เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการคิดขั ้นสูง (Higher-order thinking) ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรั บ
การแข่งขันในระดับโลกทัง้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 (North Central
Regional Educational Laboratory and Metiri Group, 2003)
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม ศึกษาได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่ทาให้
นักเรี ยนได้ ร้ ู จักค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วยวิธีการบูร ณาการความรู้ ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแก้ ไขปั ญหา นักเรี ยนมีอิสระในการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง อันเป็ นเป้าหมาย
ของกระบวนการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มเพื่อให้ ได้ ตามมาตรฐานสะเต็ม โดยมีครู เป็ นผู้แนะนาและให้ คาปรึ กษา
ซึง่ สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างมีความหมายและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ด้วย
ตนเอง (Partnership for 21stCentury Skills, 2009)
จากประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ ปั ญหาที่ผ่านมาการจัดการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเป็ นการจัดการเรี ยนรู้
ตามเนื ้อหาวิชาและหลักสูตรแกนกลางกาหนด ไม่ได้ จัดการเรี ยนรู้ ที่จะพัฒนาความคิด ความสามารถของตนเอง
ได้ เต็ม ศักยภาพ ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยน พบว่าในรายวิช า
วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลีย่ ของโรงเรี ยนมีค่าเท่ากับ 31.32 เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 37.63 ซึ่งต่ากว่า
ระดับประเทศ และรายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลีย่ ของโรงเรี ยนมีค่าเท่ากับ 26.45 เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศมี
ค่าเฉลีย่ 32.40 ซึง่ ต่ากว่าระดับประเทศ ( สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2558)ในการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒนาผู้เรี ยนได้ เต็มศักยภาพจึงเป็ นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาที่ทาให้ นักเรี ยนรู้ จักหา
ความรู้ ด้ ว ยตนเอง จึง มี การจัดการเรี ย นรู้ เพื่อ พัฒ นาความคิ ด ที่ เป็ นการจัดการเรี ย นรู้ แบบบูร ณาการ เป็ น
กระบวนการเชิงระบบแบบวิทยาศาสตร์ ที่นามาเชื่อมโยงในกระบวนการเรี ยนรู้ การสร้ างสรรค์ผลงานหรื อชิ ้นงาน
จากการคิดค้ นแก้ ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ซึง่ สามารถเตรี ยมความพร้ อมสาหรับนักเรี ยนโดยนาสิ่งที่เรี ยนรู้ ในระบบ
โรงเรี ยนไปใช้ แก้ ปัญ หาในชีวิตประจาวันได้ อ ย่างมีประสิทธิภาพ ( สถาบันส่งเสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี,(สสวท.), 2558)
ด้ ว ยเหตุนี ผ้ ้ ูวิจัย จึง นาแนวการจัดการเรี ย นการรู้ ตามแนวคิ ดสะเต็ ม ศึก ษาเป็ นส่วนหนึ่ง ของการจัด
การเรี ยนรู้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน “เรื ่ องสะพานข้ามคลองบางบัว ” เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ มีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนตลอดจนมีก ระบวนการสร้ างสรรค์ ชิ น้ งานที่ ดีขึน้ ผ่านการเรี ย นรู้ ที่มีก ารบูร ณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ในชีวิตจริ ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นของนัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
การเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที 3
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2. เพื่อพัฒนากระบวนการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานของนักเรี ยนที่ได้ รั บการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาเรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที 3
3. เพื่อสารวจความพึงพอใจที่ต่อการจัดเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที 3

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึง่ ผู้วิจัยออกแบบการทดลอง
แบบ One Group Pre-test -Post-test Design (บุญชม ศรี สะอาด, 2535) ที่ม่งุ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และกระบวนการสร้ างสรรค์ ชิน้ งานของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผ่านการจัดการเรี ยนโดยการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

กลุ่มที่ศึกษา
กลุม่ ที่ศกึ ษาในงานวิจยั ครั ง้ นี ้ คือนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวนหนึ่งห้ องเรี ยน ซึ่งเป็ นห้ องเรี ยนที่
ผู้วิจยั รับผิดชอบจัดการเรี ยนรู้ มีนกั เรี ยนจานวน 30 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 14 คน นักเรี ยนหญิง 16 คน ณ โรงเรี ยน
ขนาดกลางแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมือที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือ ที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การเรี ย นรู้ คื อ แผนการจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึก ษา
เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว โดยพิจารณาจากมาตรฐานสะเต็มศึกษาของ สสวท. ได้ แก่ 1) ขั ้นระบุปัญ หา
2) ขั ้นรวบรวมข้ อมูลและค้ นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา 3) ขั ้นการออกแบวิธีการแก้ ปัญหา 4) ขั ้นวางแผน
และดาเนินการแก้ ปัญ หา 5) ขัน้ ทดสอบประเมินผล และปรั บปรุ งแก้ ไ ขวิธีการแก้ ปัญ หาหรื อ ชิน้ งาน และ 6)
ขั ้นนาเสนอวิธีการแก้ ปัญหา ผลการแก้ ปัญหา หรื อชิ ้นงาน (สสวท., 2558) จานวนทั ้งสิ ้น 12 ชัว่ โมง
2. แบบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างด้ านการเรี ย น เรื่ อ ง สะพานข้ า มคลองบางบัว ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั ใช้ วดั เข้ าใจของนักเรี ยนด้ านพุทธพิสยั ในเนื ้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระบวนการวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ มีคะแนนเต็มเท่ากับ 30 คะแนนซึง่ มีค่าความยากง่ายตั ้งแต่ 0.20 – 0.90
และค่าอานาจจาแนกมีค่าตั ้งแต่ 0.14 – 0.78 ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ .88
3. แบบประเมินกระบวนการสร้ างสรรค์ ชิน้ งานในการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม ศึกษา
เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ วัดความเข้ าใจของนักเรี ยนในการระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ เป็ น
การประเมินจากสภาพจริ ง ซึง่ ประกอบไปด้ วย 8 ข้ อ ได้ แก่ 1) การเลือกใช้ วัสดุในการสร้ างสะพานข้ ามคลองบาง
บัว 2) การคานวณหาพืน้ ที่ ความยาว นา้ หนักของสะพาน 3) การออกแบบสะพานข้ ามคลองบางบัว ใช้ ใ บ
ออกแบบกิจ กรรมเป็ นแบบรู บริ ค 4) การนาเสนอชิน้ งานมีลักษณะเป็ นมาตราส่วนแบบประมาณค่า 5) การ
ปฏิบตั ิการทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพของสะพาน 6) การดูแลการเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือและ
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การใช้ อุปกรณ์ ในการตัดยึด ติ ดสะพาน 7) การอธิ บ ายแรงที่ ก ระท าต่อ วัตถุ สมดุล และจุด ศูนย์ ถ่ ว ง และ 8)
กระบวนการทางานกลุม่ ใช้ แบบบันทึกการทางานกลุม่ เป็ นมาตรส่วนประเมินค่า โดยมีข้อที่มีลกั ษณะการประเมิน
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 4 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 1,4,6,8 และมีข้อที่มีลกั ษณะการประเมินเป็ นแบบรู บริ ค
จานวน 4 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 2,3,5,7 ทั ้งนี ้แต่ละข้ อมีโดยแต่ละข้ อมีคะแนนเต็มเท่ากับ 10 คะแนน
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่ อง สะพานข้ าม
คลองบางบัว สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจานวน 10 ข้ อ เช่น 1)
ความรู้ที่ได้ จากการจัดกิจกรรมสะพานข้ ามคลองบางบัว 2) ขั ้นตอนการออกแบบสะพานข้ ามคลองบางบัว 3) การ
นาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน และ 4) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
เมื่อเสร็ จสิ ้นการสร้ างเครื่ องมือผู้วิจัยนาเครื่ องมือทั ้งหมดให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้ วย
ศึกษานิเ ทศก์ ครู ผ้ ูประสานงานสะเต็ม ศึกษาของโรงเรี ยน ครู แกนนาสะเต็ม ศึกษา ครู ผ้ ูมีประสบการณ์ และ
นักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาและนาไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ
กลุม่ ตัวอย่างเพื่อปรับปรุงเครื่ องมือให้ มีคณ
ุ ภาพก่อนนาเครื่ องมือที่ใช้ จริ ง

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ ทีบ่ รู ณาการความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง คือ 1) ขั ้นระบุ
ปั ญหา 2) รวบรวมข้ อมูลและค้ นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา 3) การออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา 4) ขั ้น
วางแผนและดาเนินการแก้ ปัญหา 5) ขั ้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ ไขวิธีการแก้ ปัญหาหรื อชิ ้นงาน
และ 6) ขั ้นนาเสนอวิธีการแก้ ปัญหา ผลการแก้ ปัญหา หรื อชิ ้นงาน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู้ความเข้ าใจของนักเรี ยนจากการทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ด้านพุทธิพิสยั ของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้ อ ผู้วิจยั ใช้ ทดสอบนักเรี ยนทั ้งก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
3. กระบวนการสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน คือ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานของนักเรี ยนประกอบด้ วย
เกี่ยวกับ 1) การเลือกใช้ วสั ดุในการสร้ างสะพานข้ ามคลองบางบัว 2) การคานวณหาพื ้นที่ ความยาว น ้าหนักของ
สะพาน 3) การออกแบบสะพานข้ ามคลองบางบัว 4) การนาเสนอชิ ้นงาน 5) การประเมินการปฏิบตั ิการทดลอง
6) การดูแลการเก็บวัสดุอปุ กรณ์และเครื่ องมือและการใช้ อปุ กรณ์ในการตัดยึดติดสะพาน 7) การอธิบายแรงที่
กระทาต่อวัตถุ สมดุลและจุดศูนย์ถ่วง และ 8) กระบวนการทางานกลุม่ ซึง่ เป็ นแบบประเมินทักษะ วัดได้ จากแบบ
ประเมินกระบวนการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ และความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาของผู้วิจยั ซึง่ วัดได้ โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง ตามขั ้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่ อ งสะพานข้ ามคลองบางบัว ก่อนเริ่ ม การจัดการเรี ยนรู้ จากนัน้ ผู้วิจัยจัด การเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาตามขั ้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานสะเต็มศึกษา 6 ขั ้นตอนจานวน 12 ชัว่ โมง
2. ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั มีบทบาทหน้ าที่ในการให้ คาแนะนาและข้ อเสนอแนะในการทา
กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแก่นักเรี ยน และเก็บข้ อมูลในการทางานของนักเรี ยนเพื่อประเมินกระบวนการ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงานของนักเรี ยนจากการประเมินสภาพจริ ง
3. หลังการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว มาทดสอบกั บนักเรี ยนกลุ่มที่ศึกษาอีกครั ง้ และให้
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ผ้ วู ิจยั จัดขึ ้น

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ตรวจและให้ คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู้มา
เปรี ยบเทียบกับคะแนนที่ได้ หลังการจัดการเรี ยนรู้
2. ผู้วิจยั ตรวจและให้ คะแนนกระบวนการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานใน 8 หัวข้ อแล้ วนาคะแนนมาคานวณหา
ค่าเฉลีย่ ค่าร้ อยละ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ
3. ผู้วิจยั นาแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว มาตรวจนับ
คะแนนความพึงพอใจของการจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละขั ้นตอนมาคานวณหาค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน

โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า หากนักเรี ยนมี ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 -5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากที่สดุ ระดับคะแนนเฉลีย่ 3.50 -4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลีย่ 2.50 -3.49
หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึง มี ความพึงพอใจน้ อ ย
ระดับคะแนนเฉลีย่ 1.00 -1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544 )
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน กระบวนการสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน ได้ และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดนี ้ใน
ระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแตกต่างจากก่อนเรี ยน
โดยมีค่าเฉลีย่ ก่อนเรี ยน เท่ากับ 15.47 และมีค่าเฉลีย่ หลังเรี ยนเท่ากับ 24.70 จากคะแนนเต็ม 30
2. นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ กระบวนการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา เรื่ องสะพานข้ ามคลองบางบัว ทั ้ง 8 หัวข้ อ ซึง่ มีรายละเอียดค่าเฉลีย่ หัวข้ อที่ 1 -8 ดังนี ้ 7.90, 7.50,
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8.26, 7.76, 7.73, 8.13, 8.26, และ 8.23 ทั ้งนี ้ในภาพรวมนักเรี ยนมีคะแนนกระบวนการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานเฉลีย่
เท่ากับ 7.97 จากคะแนนเต็ม 10
3. นักเรี ยนมีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาพรวมเฉลีย่
เท่ากับ 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึง่ อยู่ในระดับมาก โดยหัวข้ อที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
ในด้ านความรู้ที่ได้ จากการจัดกิจกรรมสะพานข้ ามคลองบางบัว กระบวนการแก้ ปัญหาทางวิศวกรรม และความรู้ที่
ได้ รับจากวิทยากรภายนอก นอกจากนี ้นักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้ านขั ้นตอนการออกแบบสะพาน
ข้ ามคลองบางบัว การบูรณาการสหวิชา ขั ้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของสะพานสถานการณ์ที่กาหนดให้ มี
ความชัดเจน การนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวันการนาเสนองานหรื อผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม

สรุปและอภิปรายผล
จากการจั ด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึก ษาเรื่ อ ง สะพานข้ ามคลองบางบัว ของนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผู้วิจยั พบว่านักเรี ยนมีให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น ทั ้งนี ้มาจากการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถบูรณาการเนื ้อหาเข้ าด้ วยกันได้ อย่างหลากหลายนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบและต่อยอดความคิดในการศึกษาต่อในอาชีพต่าง ๆ สอดคล้ อง
กับผลการวิจยั ของนัสริ นทร์ บือซา (2558) ทีศ่ กึ ษาผลการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ ปัญ หาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึก ษามีคะแนนพัฒนาการ ร้ อย
ละ 41.03 อยู่ในระดับต้ น ร้ อยละ 30.77 อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 20.51 อยู่ในระดับสูง และร้ อยละ 7.69 อยู่
ในระดับสูงมาก นอกจากนีน้ ักเรี ยนมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยา และความสามารถในการแก้ ปัญ หาหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .01
จากผลการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยยังพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา ในระดับมาก และด้ านกระบวนการสร้ างสรรค์ชิน้ งานจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบประเมินผลกระบวนการสร้ างชิ ้นงานสูงขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
วรรณา รุ่ งลักษะมีศรี (2551) ที่ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขั ้นผสมผสานของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ นในโรงเรี ยนสาธิตฯ และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัวของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และพบว่านักเรี ยนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้นักเรี ยนมีความตั ้งใจและกระตือรื อร้ นที่จะร่ วมกันทากิจกรรมกลุ่ม มีความ
ตื่นตัวต่อการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการสร้ างสะพาน เป็ นสิ่งที่นักเรี ยนสนใจ ครู เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนใช้ ความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตัดสินใจแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง และตื่นตัวในการเรี ยนรู้ และการ
เชื่อมโยงบูรณาการความรู้ และสร้ างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความคิดในอนาคต สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
อัมพวา รักบิดา (2549) และ เสาวลักษณ์ เหลืองดี (2552) ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ นั ้นมีผลต่อ
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การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน เนื่องจากหากครูจดั การเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนสนใจ ชอบ รู้สกึ ดี ก็จะส่งผลต่อการรับรู้ การใฝ่ รู้ ใฝ่
เรี ยน การสนใจการเรี ยนเพิ่มชิ ้น และในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมีความพึง่ พอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่ องสะพานข้ ามคลองบางบัวครัง้ นี ้ มีข้อจากัดเกี่ยวกับเวลา
และเครื่ องมือในการทดสอบสะพาน ด้ วยเหตุนี ้ครูควรติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ ามาช่วยเหลือในการทดสอบ
สะพานตามแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
2. เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้แนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่ องสะพานข้ ามคลองบางบัว มีลกั ษณะบูรณาการ
ความเข้ าใจในเนื ้อหาการหาข้ อมูล และกระบวนการเชิงวิศวกรรม ซึง่ เนื ้อหาบางอย่างต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงมีควรเชิญครูท่านอื่น ๆ ในโรงเรี ยน หรื อหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
มาร่ วมออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ผู้วิจยั ควรติดตามนักเรี ยนในการนาความรู้ที่ได้ จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เรื่ อง สะพานข้ ามคลองบางบัว ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
2. ผู้วิจยั ควรมีการประยุกต์ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไปจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนใน
เรื่ องที่สอดคล้ องกับสถานการณ์จริ งอาทิเรื่ องน ้าเสีย ต่อไป
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การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
The Development of Scientific Concepts on “The Relationship between Earth, Sun, and Moon”
of Grade 6 Students by Model – Based Learning
สุขรัชต์ ดา วงษาสุข1* และ ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน2
Sukratda Wongsasuk1* and Sasithep Pitiporntapin2

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน กลุ่มที่ ศึกษาในครั ง้ นี ้ คือ นักเรี ยนระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 ผู้วิจยั เก็บข้ อมูล
จากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ จานวน 5 ข้ อ ซึง่ วัด
แนวคิดหลัก 5 แนวคิด ได้ แก่ 1) สุริยุปราคา 2) จันทรุ ปราคา 3) ฤดูกาล 4) น ้าขึ ้นน ้าลง และ 5) ข้ างขึ ้นข้ างแรม
ทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ และเก็บข้ อมูลจากบันทึกการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณโดยการจัดกลุ่มคาตอบของนักเรี ยนเป็ น 5 กลุ่ม หาค่าความถี่และร้ อย
ละ และวิ เคราะห์ ข้ อมูล เชิ งคุณ ภาพโดยการวิ เคราะห์ เนื อ้ หา ผลการวิ จัย พบว่า การจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน สามารถพัฒนาความเข้ าใจแนวคิดเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ โดยนักเรี ยนสามารถพัฒนาความเข้ าใจแนวคิดที่สอดคล้ องกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ ้นทุกแนวคิด โดยมีแนวคิดเรื่ องสุริยุปราคาเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 10.00 เป็ นร้ อยละ
72.50 มีแนวคิด เรื่ องจันทรุ ปราคาเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 12.50 เป็ นร้ อยละ 77.50 มีแนวคิดเรื่ องฤดูกาลเพิ่มขึ ้นจาก
ร้ อยละ 0.0 เป็ นร้ อยละ 65.00 มีแนวคิดเรื่ องน ้าขึ ้นน ้าลงเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 7.5 0เป็ นร้ อยละ 60.00 มีแนวคิด
เรื่ องข้ างขึ ้นข้ างแรมจาก ร้ อยละ 5.00 เป็ น ร้ อยละ 65.00

ABSTRACT

The purposes of this research were to develop of scientific concept on “The Relationship between
Earth, Sun and Moon” by model – based learning. The participants of this study were 40 grade 6 students
who enrolled in Science in School course in the first semester of academic year 2015. The researcher
collected data both before and after teaching from concept test in the topic of “The Relationship between
Earth, Sun, and moon” which composed of the 5 items of open-ended questions: 1) eclipse of the sun, 2)
lunar eclipse, 3) Seasons, 4) tidal current, and 5) the Moon’s Phases. The researcher also collected data
from journal entries and informal interview. The researcher analyzed quantitative data by five students
group of frequency and percentage. Qualitative data were analyzed using qualitative content analysis. The
research found that model – based learning” could develop grade 6 students’ understanding of concept
on “The Relationship between Earth, Sun and Moon”. The students of were able to develop conceptual
understanding concept of eclipse of the sun increasing from 10.00 percent to 72.50 percent, concept of
lunar eclipse increasing from 12.50 percent to 77.50 percent, concept of season increasing from 0.0
percent to 65.00 percent, concept of the moon’s phases increasing from 5.00 percent to 65.00 percent.
Key Words: Scientific Concepts, “the relationship between earth, sun, and moon, and model – based learning
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คานา
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดให้ ดาราศาสตร์ เป็ นสาระที่ 7
ดาราศาสตร์ และอวกาศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยมีเป้าหมายให้ ครู จดั การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในระดับ
ประถมศึกษา เน้ นการสร้ างความเข้ าใจการเกิ ดปรากฏการณ์ ในชีวิตประจาวัน และเทคโนโลยี อวกาศ ให้ เกิ ด
ขึ ้นกับนักเรี ยน จากประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนรู้ ของผู้วิจยั ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ ของโลก
ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ กับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ผู้วิจยั พบว่า ส่วนใหญ่นกั เรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่
ไม่สมบูรณ์ และบางเนื ้อหานักเรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เช่น นักเรี ยนเข้ าใจการเกิดข้ างขึ ้นข้ างแรมว่า เกิดจาก
ดวงจัน ทร์ เ คลื่ อ นที่ เ ข้ า ไปอยู่ ใ นเงาของโลก ท าให้ เ กิ ด ข้ า งแรม และมี เ ข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกับ การเกิ ด
สุริยุปราคาและจันทรุ ปราคา เช่น จันทรุ ปราคา เกิดจากราหูอมจันทร์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ พบว่า
นักเรี ยนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา โดยนักวิจยั หลายคน
ให้ ความสนใจในการศึกษาความเข้ าใจแนวคิดดาราศาสตร์ ของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาและพบว่านักเรี ยน
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (กฤษณา โภคพันธ์ , 2554 Baxter, 1998; Trumper, 2006) ดังนัน้ แนวคิดดาราศาสตร์
จึงเป็ นแนวคิดที่ยากต่อการเข้ าใจ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ครู ผ้ สู อนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาควร
ตระหนักถึงแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยนและออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดาราศาสตร์ ที่สามารถปรับแนวคิด
ที่คลาดเคลื่อนไปสู่แนวคิดวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ จากการศึกษาและพิสจู น์ รูปแบบการเกิดของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่ ง ๆ นักวิทยาศาสตร์ มกั จะแสดงออกมาในรู ปแบบของแบบจาลอง (Model) เพื่อใช้
อธิบายข้ อมูลของรู ปแบบของปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่พบสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนสามารถ
สร้ างความหมายในการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ในธรรมชาติได้ ด้วยตนเอง ซึง่ ความหมายที่นกั เรี ยน
สร้ างขึน้ นัน้ มีชื่อเรี ยกที่ห ลากหลาย เช่นแนวคิดทางเลือก (Alternative conception) กรอบแนวคิดทางเลือก
(Alternative framework) วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน (Children’s science) หรื อ แบบจาลองทางความคิด
(Mental model) (วรรณทิพา รอดแรงค้ า, 2540; Gilbert and Justi, 2002)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบจาลอง ผู้วิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน (Model - based learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ นกั เรี ยนแสดงออกซึง่ ความคิดของ
ตนเอง ทาให้ นกั เรี ยนสามารถคิดได้ อย่างนักวิทยาศาสตร์ อันก่อให้ เกิดความเข้ าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
อย่างแท้ จริ ง (Giere, 1988) ทังนี
้ ้เนื่องจากนักเรี ยนสามารถใช้ แบบจาลองเครื่ องมือที่ใช้ ในการค้ นคว้ าหาความรู้
ในการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะ และสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ (Leager, 2007 อ้ างถึง
ใน กฤษณา โภคพันธ์ , 2554) ดังที่ ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ (2556) กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ สร้ างแบบจาลอง
ขึน้ มาเพื่ อ เชื่ อมโยงทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ป็ นนามธรรมกับ โลกของความจริ ง โดยแบบจ าลองช่ ว ยให้
นักวิทยาศาสตร์ สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็ นนามธรรมได้ ชดั เจนและเข้ าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ ดียิ่งขึ ้น และสอดคล้ อง
กับ Yusuf (2002) ที่พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองทาให้ บทเรี ยนน่าสนใจและช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ
บทเรี ยนทางดาราศาสตร์ และอวกาศได้ ดีขึ ้น
ด้ ว ยเหตุ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย จึ ง ต้ องการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แบบจ าลองเป็ นฐาน เพื่ อ พั ฒ นาแนวคิ ด เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ ของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ให้ นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เพื่อการพัฒนากิจกรรมการ
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เรี ย นรู้ สื่ อการเรี ย นรู้ แหล่ง การเรี ย นรู้ อื่ น ๆ และสนับ สนุน การเรี ย นรู้ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ดาราศาสตร์ แ ละเนื อ้ หา
วิทยาศาสตร์ อื่น ๆ ของนักเรี ยนให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป

คาถามของการวิจัย
การจัด การเรี ย นรู้ โดยการสร้ างแบบจ าลองเป็ นฐาน สามารถพัฒ นาแนวคิดวิ ท ยาศาสตร์ ในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ได้ อย่างไร

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ในชันเรี
้ ยน (Classroom research) ที่ม่งุ พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ ใน
เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ด้ วยการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน

กลุ่มที่ศึกษา
กลุม่ ที่ศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนห้ องที่ผ้ วู ิจยั สอน ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 40
คน ชาย 21 คน หญิ ง 19 คน ที่ เ รี ย นในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ในโรงเรี ย น ณ มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง หนึ่ง ใน
กรุ งเทพมหานคร ในภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 กลุม่ ที่ศกึ ษามีลกั ษณะคละความสามารถ

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเครื่ องมือแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี ้
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในงานวิจัยนี ้ คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ จานวน 5 แผน ซึ่งประกอบด้ วยแนวคิดหลัก 5 แนวคิด
ได้ แก่ 1) สุริยุปราคา จานวน 2 คาบเรี ยน 2) จันทรุ ปราคา จานวน 2 คาบเรี ยน 3) น ้าขึ ้นน ้าลง จานวน 2 คาบ
เรี ยน 4) ฤดูกาล จานวน 2 คาบเรี ยน และ 5) ข้ างขึ ้นข้ างแรม จานวน 4 คาบเรี ยน รวมทังสิ
้ ้น 12 คาบเรี ยน โดย
ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานในการสร้ างองค์ความรู้ ให้ กบั นักเรี ยน โดยแต่ละแผน ผู้วิจยั ใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ซึง่ เน้ นให้ นกั เรี ยนใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบข้ อมูล ฝึ ก
การคิดอย่างเป็ นระบบ ออกแบบและอธิบายความสัมพันธ์ ของแบบจาลองให้ สอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์
ทดสอบนาเสนอความคิด ประเมินความคิดปรั บปรุ งแก้ ไข และขยายความคิด โดยมีขนั ้ ตอนต่างๆ ดังนี ้ 1) ขัน้
สารวจแนวคิดของนักเรี ยน โดยให้ นักเรี ยนสร้ างแบบจาลองทางความคิดที่เข้ าใจ 2) ขัน้ ประเมินและทบทวน
แนวคิด 3) ขันรวบรวมข้
้
อมูลต่างๆ เพื่อสร้ างแบบจาลอง 4) ขัน้ นาแบบจาลองไปใช้ เพื่ออธิบายแนวคิด 5) ขัน้
ปรับปรุ งเพื่อแก้ ไขแบบจาลอง
(Gobert, 2004)
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในครัง้ นี ้ได้ แก่
2.1 แบบวัดความเข้ าใจแนวคิด เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ซึง่ มีคาถาม
ปลายเปิ ดจานวน 5 ข้ อ เกี่ ยวกับ ความเข้ าใจสาเหตุของการเกิ ดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่ เกิ ดจาก
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ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบวัดแนวคิด มีการ
ตรวจสอบความตรงด้ านเนือ้ หา จากผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ ศึกษา 1 ท่าน และครู ผ้ ูมีประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาและนาไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุ งเครื่ องมือให้ มีคณ
ุ ภาพก่อนนาเครื่ องมือที่ใช้ จริ ง
2.2 บันทึกการเรี ยนรู้ บันทึกการเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมือที่ให้ นกั เรี ยนได้ บนั ทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ผู้วิจยั มอบหมาย
ให้ นกั เรี ยนเขียนสะท้ อนความคิดในแต่ละคาบเรี ยน
2.3 แบบบัน ทึ ก การสัมภาษณ์ อย่ างไม่เป็ นทางการ ผู้วิ จัย ใช้ แ บบบัน ทึก การสัมภาษณ์ แ บบไม่เป็ น
ทางการในการบันทึกข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ นักเรี ยนเพิ่ มเติมเพื่อตรวจสอบคาตอบอย่างละเอียดในหัวข้ อที่
ต้ องการ หรื อยังเข้ าใจไม่ชดั เจน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดแนวคิดเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ก่อนเริ่ ม
จัดการเรี ยนรู้ จากนัน้ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ จานวน 5 แผน 12 คาบ โดยเน้ นให้ นักเรี ยนสร้ าง
แบบจาลองทางความคิดเกี่ยวกับเนื ้อหาที่เรี ยน รวมทังน
้ าแบบจาลองไปใช้ และปรับปรุ งแก้ ไขให้ สามารถอธิบาย
เนือ้ หาได้ สอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ได้ ดีขึน้ ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนบันทึกการเรี ยนรู้ เพื่อสะท้ อนความคิด
เกี่ยวกับความรู้ ที่ได้ รับและกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในแต่ละแนวคิด เมื่อผู้วิจยั จัดการเรี ยนรู้ เสร็ จสิ ้น ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยน
ทาแบบวัดแนวคิด เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ซึง่ เป็ นชุดเดียวกับแบบวัดแนวคิด
ก่อนจัดการเรี ยนรู้ อีกครัง้ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์ นกั เรี ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบคาถามในแบบวัด
แนวคิดหรื อในการบันทึกการเรี ยนรู้ ในประเด็นที่ผ้ วู ิจยั ยังเข้ าใจไม่ชดั เจน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนาความเข้ าใจแนวคิดเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ผู้วิจัยอ่าน
คาตอบของนักเรี ยนที่สมัครใจให้ ข้อมูลทัง้ ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลอง อย่างละเอียด เพื่อจัด
กลุ่มแนวคิดตามแบบของ Abraham et al. (1992) เป็ น 5 กลุ่ม 1) แนวคิดถูกต้ อง (Sound Understanding) 2)
แนวคิดถูกต้ องบางส่วน (Partial Understanding) 3) แนวคิดถูกต้ องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน (Partial
Understanding with Specific Misconception) 4) แนวคิดคลาดเคลื่อน (Specific Misconception) และ
5) ไม่มีแนวคิด ไม่ตอบคาถาม ไม่อธิบายคาตอบ หรื อ ตอบในลักษณะทวนคาถามหรื อตอบไม่ตรงประเด็น (No
Understanding) หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั หาค่าความถี่และร้ อยละในแต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้ยังวิเคราะห์ข้ อมูลร่ วมกับ
แบบสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็ นทางการสาหรั บคาตอบของนักเรี ยนที่แสดงแนวคิดไม่ชัดเจนหรื อคาตอบที่ต้องการ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ สาหรับการรายงานผลการวิจยั ผู้วิจยั จะใช้
รหัสแทนชื่อและนามสกุลของนักเรี ยนผู้ให้ ข้อมูล เช่น น01 หมายถึง นักเรี ยนผู้ให้ ข้อมูลคนที่ 1

112

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

ผลการวิจัย
จากการที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจันทร์ ซึง่ ประกอบด้ วย 5 แนวคิด คือ 1) สุริยุปราคา 2) จันทรุ ปราคา 3) ฤดูกาล 4) น ้าขึ ้นน ้าลง 5) ข้ างขึน้
ข้ างแรม ผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนมีการพัฒนาความเข้ าใจแนวคิดที่สอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ และมีแนวคิด
คลาดเคลื่อน และไม่เข้ าใจแนวคิดลดน้ อยลง ดังมีรายละเอียดของความเข้ าใจในแต่ละแนวคิด ดังตารางที่ 1
Table 1 Scientific Concepts on “The Relationship between Earth, Sun, and Moon” before and after
teaching from concept test.

Concepts

1. Eclipse
of the sun
2. Lunar
eclipse
3. Seasons
4. Tidal
current
5. The
moon’s
phases

Sound
Understanding

Pre Post
4
29
10.00 72.50
5
31
12.50 77.50
26
65.00
3
24
7.50 60.00
2
26
5.00 65.00

Frequency (percentage) (N=40)
Partial
Partial
Specific
Understanding Understanding Misconception
with Specific
Misconception
Pre Post Pre Post
Pre Post
9
11
4
6
22.50 27.50 10.00
15.00
8
8
2
1
7
20.00 20.00 5.00 2.50 17.50
15
13
10
1
5
37.50 32.50 25.00 2.50 12.50
8
10
4
4
10
2
20.00 25.00 10.00 10.00 25.00 5.00
8
13
1
1
12
20.00 32.50 2.50 2.50 30.00

No
Understand
ing
Pre Post
17
42.50
18
45.00
10
25.00
15
37.50
17
42.50

จากตาราง แสดงให้ เห็นว่า นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 หลังผ่านการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ ้นกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู้ และสรุ ปในแต่ละประเด็นได้ ดงั นี ้
1. แนวคิดเรื่ องสุริยุปราคา ก่อนจัดการเรี ยนรู้ มีนกั เรี ยนจานวนเพียง 4 คน (ร้ อยละ 10) ที่มีแนวคิดถูกต้ องที่
สอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจานวน 6 คน (ร้ อยละ 15) ดังตัวอย่างคาตอบของ
นักเรี ยนส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดเรื่ องนี ้คลาดเคลื่อนว่า “สุริยปุ ราคา เกิ ดจากดวงอาทิ ตย์ มาบัง เงามื ดทาให้โลกมี เงา
มาบังและสามารถเป็ นแบบเต็มดวงได้ (น12)” และไม่มีแนวคิดเรื่ องนีเ้ ลย จานวน 17 คน (ร้ อยละ 42.5) แต่
หลังจากการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดที่ถูกต้ องในเรื่ องสุริยุปราคา เพิ่มขึ ้นเป็ น จานวน 29 คน (ร้ อย
ละ 72.5) ดังตัวอย่างคาตอบว่า “สุริยปุ ราคา คือ เหตุการณ์ ทีด่ วงจันทร์ โคจรมาบังแสงจากดวงอาทิ ตย์ มี 2 แบบ
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คื อ 1 แบบวงแหวน 2.แบบเต็มดวง แบบวงแหวนเกิ ดขึ้นได้ถ้าดวงจันทร์ อยู่ไกลจึ งบังแสงจากดวงอาทิ ตย์ ไม่มิด
แต่ถา้ เป็ นแบบเต็มดวงเกิ ดขึ้นได้โดยที ่ดวงจันทร์ อยู่ใกล้โลกจึ งสามารถบังแสงดวงอาทิ ตย์ ได้มิด(น03)” และหลัง
การจัดการเรี ยนรู้ ยงั พบนักเรี ยนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ บางส่วน เพิ่มขึ ้นจากจานวน 9 คน (ร้ อยละ 22.5) เป็ น 11
คน (ร้ อยละ 27.5) ดังตัวอย่างของนักเรี ยนหลังเรี ยนว่า “สุริยปุ ราคา คื อ ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที ่เกิ ดจาก
การโคจรมาเรี ยงกันเป็ นระนาบเดี ยวกันของ ดวงอาทิ ตย์ ดวงจันทร์ โลก(น20)” นอกจากนี ไ้ ม่พบนักเรี ยนที่ไม่
เข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้
2. แนวคิด เรื่ องจั น ทรุ ป ราคา ก่ อ นจัดการเรี ย นรู้ มี นัก เรี ย นจ านวน 18 คน (ร้ อยละ 45) ที่ ไ ม่ มีแ นวคิ ด
วิทยาศาสตร์ และมีนักเรี ยนจานวน 7 คน (ร้ อยละ 17.5) ที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า
“จัน ทรุ ปราคา คื อ การที ่โลก ดวงอาทิ ตย์ และดวงจันทร์ มาประกบกัน ทาให้ดวงจันทร์ เป็ นสี ดา( น09)” และ
“จันทรุปราคา คือ ราหูอมจันทร์ (น24)” มีนกั เรี ยนที่แนวคิดถูกต้ องบางส่วนและมีบางส่วนคลาดเคลื่อน จานวน 2
คน (ร้ อยละ 5) หลังการจัดการเรี ยนรู้ ยังมีนักเรี ยนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ บางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน
จานวน 1 คน (ร้ อยละ 2.5) ซึง่ ลดลงจากก่อนการจัดการเรี ยนรู้ และมีนักเรี ยนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้ อง
เพิ่มขึ ้น เป็ นจานวน 31 คน (ร้ อยละ 77.5) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “จันทรุปราคา คื อ ปรากฏการณ์ ที่ดวงจันทร์
มื ด ลงชั่วขณะ เกิ ด ขึ้ น ได้โดย ดวงจัน ทร์ โคจรเข้ามาอยู่ ใ ต้เงามื ด ของโลก ท าให้มองไม่ เห็ น ดวงจัน ทร์ โดย
ปรากฏการณ์ นีจ้ ะเกิ ดขึ้น เฉพาะในตอนกลางคื นเท่านัน้ (น39)” นอกจากนี ้หลังการจัดการเรี ยนรู้ ไม่พบนักเรี ยนที่
ไม่มีแนวคิดและมีแนวคิดคลาดเคลื่อน
3. แนวคิดเรื่ องฤดูกาล ก่อนจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนทัง้ หมดไม่มีแนวคิดที่ ถูกต้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ มี
นักเรี ยนที่มีแนวคิดถูกต้ องบางส่วน จานวน 15 คน (ร้ อยละ 37.5) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “เพราะแกนโลกเอี ยง
และหมุนรอบตัวเอง ทาให้ซีกโลกเหนื อและซี กโลกใต้ มี ฤดูกาลที ่ต่างๆกัน(น02)” มีแนวคิดถูกต้ องบางส่วนและ
บางส่วนคลาดเคลื่อน จานวน 10 คน (ร้ อยละ 25 ) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “ฤดูกาลเกิ ดจากโลกโคจรไปรอบ
ดวงอาทิ ตย์ และมี แกนเอี ยง 45 องศา(น06)” ซึ่ งจากคาตอบของนักเรี ยนนัน้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจที่ถูกต้ องว่า
ฤดูก าลเกิ ด จากโลกโคจรรอบดวงอาทิ ต ย์ แต่ บ อกว่ า โลกเอี ย งกี่ อ งศาคลาดเคลื่ อ น มี นัก เรี ย นที่ มี แ นวคิ ด
คลาดเคลื่อน จานวน 5 คน (ร้ อยละ 12.5) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “ฤดูกาลเกิ ดจากปรากฏการณ์ เรื อนกระจก
(น01)” และมีนกั เรี ยนไม่มีแนวคิด จานวน 10 คน (ร้ อยละ 25) หลังจากการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ไม่มีนกั เรี ยนที่ไม่
มี แ นวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ แ ละมี แ นวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นในเรื่ อ งนี ้ แต่ ยัง คงมี นั ก เรี ย นที่ มี แ นวคิ ด
วิทยาศาสตร์ บางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน จานวน 1 คน (ร้ อยละ 2.5) นักเรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้ องบางส่วนเพิ่มขึ ้น เป็ นจานวน 15 คน (ร้ อยละ 37.5) และมีแนวคิดที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพิ่มขึน้ จากก่อน
จัดการเรี ยนรู้ จานวน 26 คน (ร้ อยละ 65) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “ฤดูกาลบนโลก เกิ ดจากโลกโคจรรอบดวง
อาทิ ตย์ และแกนโลกเอียง 23.5 องศา ทาให้ขวั้ โลกส่วนที ่หนั เข้าหาดวงอาทิ ตย์ เป็ นฤดูร้อน และขัว้ โลกส่วนที ่หนั
ออกจากดวงอาทิ ตย์ เป็ นฤดูหนาว แต่ถา้ โลกหันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิ ตย์ จะทาให้ขวั้ โลกเหนื อหรื อขัว้ โลกใต้เป็ น
ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง(น19)”
4. แนวคิดเรื่ องนา้ ขึน้ นา้ ลง ก่อนจัดการเรี ยนรู้ มีนกั เรี ยนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่ถกู ต้ อง จานวน 3 คน (ร้ อยละ
7.5) และมีนกั เรี ยนที่ไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ จานวน 15 คน (ร้ อยละ 37.5) มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน จานวน 10
คน (ร้ อยละ 25) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “ถ้าดวงจันทร์ เต็มดวงจะทาให้น้าขึ้น ถ้ าดวงจันทร์ มืดหรื อข้างแรมน้า
จะลด น้าขึ้ นน้ าลง คื อ ลมบกลมทะเล(น06)” และ “น้าขึ้นน้ าลง เกิ ดจาก โลกสัน่ สะเทื อน(น30)” มีนกั เรี ยนที่มี
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แนวคิ ด ถูก บางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่ อน จานวน 4 คน (ร้ อยละ 10) และมีนักเรี ย นที่ มีแ นวคิดถูกต้ อง
บางส่วน จานวน 8 คน (ร้ อยละ 20) สาหรับหลังจัดการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้น เป็ น
จานวน 24 คน (ร้ อยละ 60) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “ขึ้นน้ าลง เกิ ดจากแรงดึงดูดของโลกกับดวงจันทร์ และ
ดวงอาทิ ตย์ (เป็ นส่วนน้อย)จุดที อ่ ยู่ใกล้ดวงจันทร์ จะเป็ นน้าขึ้น แต่จดุ ที ต่ งั้ ฉากกับดวงจันทร์ จะเป็ นน้าลง(น03)” มี
แนวคิดวิทยาศาสตร์ บางส่วนเพิ่มขึ ้น เป็ นจานวน 10 คน (ร้ อยละ 25) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “น้าขึ้นน้าลงเกิ ด
จาก แรงดึ ง ดู ด ของดวงจัน ทร์ ที ่ท ากับ น้ าบนโลก(น13)” และผู้วิจัย พบว่า หลังการเรี ย นรู้ นัก เรี ย นมีแ นวคิ ด
คลาดเคลื่อนลดลงกว่าก่อนจัดการเรี ย นรู้ ซึ่งมีจานวน 2 คน (ร้ อยละ 5) และไม่พบนักเรี ยนที่ ไม่มีแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์
5. แนวคิดเรื่ องข้ างขึน้ ข้ างแรม ก่อนจัดการเรี ยนรู้ มีนกั เรี ยนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้ องในเรื่ องนี ้ จานวน
2 คน (ร้ อยละ 5) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “ข้างขึ้นข้างแรม คื อ การที ่เราเห็นดวงจันทร์ ที่มีลกั ษณะไม่เหมื อนกัน
เพราะ ดวงจันทร์ ได้รับแสงจากดวงอาทิ ตย์ ในตาแหน่งที ่ต่างกันไปในแต่ละวัน เพราะดวงจันทร์ โคจรรอบโลก(น
40)” แต่พบว่า มีนักเรี ยนที่ไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ จานวน 17 คน (ร้ อยละ 42.4) มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
จานวน 12 คน (ร้ อยละ 30) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “การเกิ ดข้างขึ้น คื อดวงจันทร์ อยู่เหนื อโลก และการเกิ ด
ข้างแรม คื อ การที ่ดวงอาทิ ตย์ อยู่ ต่ ากว่าโลก(น08)” และ “เกิ ดจากดวงจันทร์ โคจรรอบดวงอาทิ ตย์ ( น23)” มี
นักเรี ยนที่มีแนวคิดถูกบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน จานวน 1 คน (ร้ อยละ 2.5) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า
“โลกหมุนรอบตัวเอง ดวงจันทร์ โคจรรอบโลก และดวงจันทร์ โคจรรอบดวงอาทิ ตย์ ทาให้ดวงจันทร์ ได้รับแสงจาก
ดวงอาทิ ตย์ ในมุมที แ่ ตกต่างกันไป(น03)” หลังจัดการเรี ยนรู้ พบว่า มีนกั เรี ยนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ถกู ต้ อง เพิ่ม
มากขึ ้น เป็ นจานวน 26 คน (ร้ อยละ 65) ดังคาตอบของนักเรี ยนส่วนใหญ่ว่า “ข้างขึ้นข้างแรม คื อ การที ่เราเห็ น
ดวงจันทร์ ทีม่ ี ลกั ษณะไม่เหมื อนกัน เพราะ ดวงจันทร์ ได้รับแสงจากดวงอาทิ ตย์ ในตาแหน่งที ต่ ่ างกันไปในแต่ละวัน
เพราะดวงจันทร์ โคจรรอบโลก(น40)” มีแนวคิดที่ถูกบางส่วน เพิ่มขึ ้นจากก่อนเรี ยนรู้ จาก จานวน 8 คน (ร้ อยละ
20) เป็ นจานวน 13 (ร้ อยละ 32.5) ดังคาตอบของนักเรี ยนว่า “การที ่เราเห็นดวงจันทร์ จากบนโลก โดยส่วนที ่เรา
มองเห็ น คื อ ส่วนที ่โดนแสงจากดวงอาทิ ต ย์ ส่วนที ่เรามองไม่เห็นคื อส่วนที ่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิ ตย์ ( น02)”
และผู้วิจยั ไม่พบนักเรี ยนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน และไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีการพัฒนาความเข้ าใจแนวคิด เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Giere (1988) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ นกั เรี ยน
แสดงออกซึง่ ความคิดของตนเอง ทาให้ นกั เรี ยนสามารถคิดได้ อย่างนักวิทยาศาสตร์ อันก่อให้ เกิดความเข้ าใจใน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ อย่างแท้ จริ ง
เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ให้ นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทากิจกรรม
ร่ วมกันกับผู้อื่น มีการค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ่มเติมจากสื่อการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับแบบจาลองที่สร้ างขึ ้น ทังด้
้ านการพูดนาเสนอ การเขียนบรรยาย การเขียนแผนผังความคิด การสื่อสาร
ความคิดของตนเองออกมาในลักษณะรู ปภาพและแบบจาลอง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Windschitl and
Thompson (2006) ที่พบว่า การเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานช่วยให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกถึงความคิดของตน
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มองความคิดอย่างเป็ นระบบ โดยนักเรี ยนสามารถแสดงออกถึงความคิดของตนเองได้ อ ย่างหลากหลาย ได้ แก่
การพูดสิ่งที่ตนเองรู้ การเขียนสรุ ปความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าในลักษณะบรรยายหรื อแผนผังความคิด การ
วาดภาพ และ การสร้ างแบบจาลอง โดยการนาเสนอความเชื่อมโยงของข้ อเท็จจริ งเหล่านันในรู
้ ปแบบที่เข้ าใจได้
ง่าย ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบจาลองจึง เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่ จะทาให้ ครู เข้ าถึงวิธีการสร้ างความเข้ าใจของ
นักเรี ยนต่อสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และทาหน้ าที่เป็ นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ กบั โลกของความเป็ นจริ ง
ช่วยอธิ บายสิ่งที่ เป็ นนามธรรมให้ เป็ นรู ปธรรมที่ เข้ าใจง่ายขึน้ ทัง้ นี ใ้ นช่วงก่อนจัดกิ จกรรมที่ นักเรี ยนมีแนวคิด
คลาดเคลื่อน มีแนวคิดถูกบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน และไม่มีแนวคิดนัน้ เพราะนักเรี ยนแต่ละคนมี
ความรู้ เดิมมากมายก่ อนเข้ าห้ องเรี ยน เป็ นความรู้ ที่ นักเรี ยนสร้ างขึน้ จากประสบการณ์ เดิมที่ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Trumper (2006) มีการสารวจความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยนทางด้ านดารา
ศาสตร์ เพื่ อพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อเปลี่ย นแปลงความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่อนดังกล่าว ครู จึงควรส ารวจ
แนวคิดเดิมของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับ
ผู้เรี ยนต่อไป
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่งสาคัญเนื่องจาก
แบบจาลองเป็ นสื่อกลางที่ นักเรี ยนสามารถนามาใช้ ตีความสิ่งต่างๆ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกัน ทาให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจ มีความรู้ ในเนื ้อหา มีการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ผู้วิจยั ควรมีการติดตามศึกษาแนวคิดทางการศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ และอวกาศ ของนักเรี ยน
ในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้น เพื่อให้ เห็นความต่อเนื่องและคงทนของแนวคิด
2. ผู้วิจยั ควรศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จากการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสารวจมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ในนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนรัฐบาล โดยกลุม่ ที่ศกึ ษาคือนักเรี ยนแผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จานวน 47 คน ซึง่ เก็บข้ อมูลจากการ
ใช้ คาถามปลายเปิ ดที่ปรับปรุ งจากแบบวัดมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ V-NOS Form C ของ Lederman et al.
(2002) ครอบคลุมธรรมชาติวทิ ยาศาสตร์ 3 องค์ประกอบ คือ โลกวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ
กิจการทางวิทยาศาสตร์ โดยจะแบ่งองค์ประกอบเป็ นมุมมองที่ศกึ ษา 9 มุมมอง และวิเคราะห์โดยจัดกลุม่ มุมมอง
คาตอบเป็ น 3 กลุม่ พบว่า นักเรี ยนไม่เข้ าใจเกี่ยวกับมุมมองการได้ มาซึง่ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มากที่สดุ
(93.62%) โดยนักเรี ยนเข้ าใจว่าการสังเกตถือเป็ นการทดลองรู ปแบบหนึง่ ด้ วย ผลงานวิจยั มีข้อเสนอแนะให้ ครู ควร
สอนโดยใช้ การสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ แบบชัดแจ้ งผนวกในการจัดการเรี ยนรู้ ด้วย

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate about grade 11 students’ views of nature of
science(NOS) in public school. The participants were 47 students studying in science-mathematics
major. The data were collected by using open-ended questionnaire developed from V-NOS Form C
by Lederman et al. (2002). It covered three NOS’ aspects: the scientific world view, the scientific
inquiry, and the scientific enterprise, and divided into 9 aspects. Data were inductively analyzed by
grouping students’ responses into 3 groups. The research findings indicated that the most naive
understanding of students were failed into scientific knowledge (93.62%). They believed that
observation is one of the experiment methods. This research suggested that teachers should engage
students with explicit nature of science approach integrated in their science learning activities.

Key Words: nature of science, science, grade 11 students
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บทนา
การเรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ มีความจาเป็ นต่อสังคมและประเทศชาติ ในการพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชี พ ที่
เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนไทยมีผลการทดสอบทักษะใน
ระดับต่ากว่าหลายประเทศ ดังที่ปรากฏสะท้ อนออกมาในรู ปผลการทดสอบระดับชาติรูปแบบต่างๆเช่น O-net
และ PISA (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ [สทศ], 2557: 30-33; สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี [สสวท.], 2557: 139-166) ซึง่ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีคะแนนน้ อยในด้ านการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และ
การคิดโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาหลักสูตรของประเทศได้ มีการระบุถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คล้ ายกับ
ประเทศอื่นๆ เช่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริ กา แต่ยงั ไม่มีการระบุรายละเอียดลงในเนื ้อหาการเรี ยนอย่างเด่นชัด
ปั จจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ นักเรี ยนเข้ าถึงการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ และส่งเสริ มทักษะทางวิทยาศาสตร์ คือ
ความเข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science understanding) ซึง่ มีผลต่อการพัฒนาความรู้ ใน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรี ยน เนื่องจากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมด้ วยปรั ชญา
ความรู้ คุณค่าและความเชื่อที่นาไปสู่ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ (Lederman, 2007; American Association for
the Advancement of Science [AAAS], 2009; Bell, 2009; Urhahne et al.,2011) เช่น หากนักเรี ยนเข้ าใจว่า
การสังเกตนันคื
้ อการอธิบาย บรรยายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นโดยตรง ด้ วยการใช้ ประสาทสัมผัส หรื อ การ
ขยายเพิ่มจากประสาทสัมผัส ถือเป็ นแนวคิดที่ถูกต้ อง นักเรี ยนจะสามารถอธิบายเหตุการณ์ ต่า งๆที่เกิดขึ ้นจริ งได้
เช่น การสังเกตกลิ่นของสิ่งของปริ ศนา ก็จะต้ องดมและอธิบายได้ ว่า สิ่งที่ดมมีกลิ่นหอมฉุน หรื อกลิ่นเหม็น กลิ่น
เค็ม (ได้ จ ากการสังเกต) แต่ไ ม่ก ล่าวว่ าเป็ นอาหารหรื อสารเคมีช นิ ดใดก่ อน (การลงความเห็ น ) ซึ่ง ถ้ ารี บ ลง
ความเห็น โดยไม่แยกการสังเกตจากการลงความเห็นให้ ชดั นักเรี ยนก็จะอธิ บายได้ ผิดจากความเป็ นจริ ง เพราะ
สิ่งของอาจมีกลิ่นคล้ ายกันจากการสังเกตพิจารณาที่ไม่ละเอียด ทาให้ การเกิดการเรี ยนรู้ ผิดไปได้ ดังนันการเข้
้
าใจ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จึงแสดงให้ เห็นถึงการรู้ ในวิทยาศาสตร์ ทาให้ นักเรี ยนสามารถเข้ าถึงวิทยาศาสตร์ และ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันได้ (Zeidler et al., 2002) ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นความเข้ าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ จึงมีความสาคัญในการเรี ยนรู้ และเข้ าใจวิทยาศาสตร์ มีผลให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
อย่างมีความหมาย
ยิ่งไปกว่านัน้ งานวิจยั ต่างๆ ที่ศกึ ษาความเข้ าใจธรรมชาติของวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในประเทศไทย
และต่างประเทศ บ่งชี ้ว่านักเรี ยนมีความเข้ าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คลาดเคลื่อนอยู่มาก เช่น ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Park et al., 2014) นักวิทยาศาสตร์ อาศัยข้ อมูลจากการสังเกต ทดลอง โดยไม่
กล่าวถึงการลงความเห็นหรื อการอนุมาน (ดนัย ไทยมี และ จี ระวรรณ เกษสิงห์ , 2558) เป็ นต้ น แม้ ว่าจะมี
การศึกษาต่าง ๆเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ มามาก แต่ในงานวิจยั นี ้จะลงลึกในส่วนของนักเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ผ่านการเรี ยนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ซงึ่ มีธรรมชาติวิทยาศาสตร์ แฝงอยู่ อย่างชัดเจน แต่ยัง
ไม่ไ ด้ มีก ารศึกษาแนวคิดของนัก เรี ยนกลุ่ มนี ม้ าก่อน เพื่ อ ที่ จะจัดการเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสมเกี่ ยวเนื่ องกับมุมมอง
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน โดยเฉพาะนักเรี ยนแผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ที่ได้ ฝึกฝนทักษะและ
เรี ยนรู้ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ มาบ้ างแล้ ว เพื่ อรองรั บการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ให้ นักเรี ยนได้ เป็ นเหมือน
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นักวิทยาศาสตร์ เข้ าใจถึงที่มาของเนื ้อหาและเข้ าถึงความเป็ นวิทยาศาสตร์ ที่แท้ จริ ง งานวิจยั นี ้จึงต้ องศึกษาความ
เข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในกลุ่มดังกล่าวเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสารวจ ศึกษามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

นิยามศัพท์ เฉพาะ
มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยน ในการอธิ บาย ยกตัวอย่าง
ธรรมชาติวิท ยาศาสตร์ 3 องค์ ประกอบ คือ โลกวิ ทยาศาสตร์ การสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ และกิ จการทาง
วิทยาศาสตร์ ในมุมมองต่างๆ ประกอบด้ วย 9 มุมมอง ได้ แก่ 1)คาจากัดความวิทยาศาสตร์ 2)การได้ มาซึง่ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้ องมีการทดลอง 3)ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นอัตวิสยั หรื อมีทฤษฎีเหนี่ยวนา 4)
วิทยาศาสตร์ ต้องการหลักฐาน 5)วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แตกต่างแต่มีความสัมพันธ์ กัน 6)ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างน้ อยส่วนหนึง่ มีพื ้นฐานมาจากการสังเกตจากธรรมชาติและยังมาจากจินตนาการ 7)การสังเกต
และการลงความเห็น 8)วิทยาศาสตร์ เปรี ยบเสมือนองค์การของมนุษย์ที่มีการฝึ กฝนอยู่ในวัฒนธรรมขนาดใหญ่
และ 9)กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่ องการพัฒนามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ แบบชัดแจ้ งร่ วมกับการโต้ แย้ ง โดยจะการศึกษามุมมอง
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ด้ วยการใช้ การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)โดยการเลือกจากนักเรี ยน ห้ องที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับผิดชอบงานสอน และให้ นกั เรี ยนทา
แบบวัดความเข้ าใจธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เพื่อนาผลจากการศึกษาครั ง้ นีไ้ ปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ของผู้วิจัย
ต่อไป
กลุ่มที่ศึกษา
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนรัฐบาลแห่งหนึ่ง จานวน 47 คน แบ่งเป็ น นักเรี ยนชาย 23 คน
นักเรี ยนหญิง 24 คน มีผลการเรี ยนอยู่ในระดับคละความสามารถ
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบวัดมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ที่ ปรับปรุ งจาก VNOS
Form C ของ Lederman et al. (2002) จานวน 11 ข้ อ โดยปรับในประเด็นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้ อยส่วน
หนึง่ มีพื ้นฐานมาจากการสังเกตจากธรรมชาติและยังมาจากจินตนาการให้ เป็ นแบบโครงสร้ างคลอโรพลาสต์แทน
การใช้ โครงสร้ างอะตอมเหมือนดังต้ นฉบับ เพื่อให้ เข้ ากับเนื ้อหาวิชาชีววิทยาที่ผ้ วู ิจยั ทาการสอนมากขึ ้นมีลกั ษณะ
เป็ นคาถามปลายเปิ ดครอบคลุมมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 9 ประเด็น ดังที่กล่าวในนิยามศัพท์เฉพาะ โดยได้
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ตรวจความตรงเชิงโครงสร้ างและความตรงเชิงเนื ้อหา จากนันน
้ า
แบบวัดไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนกลุ่มที่มีบริ บทใกล้ เคียงกันก่อน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุ งความเหมาะสมของ
ภาษา และจึงนามาใช้ จริ งกับนักเรี ยนกลุม่ ที่ศกึ ษา
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ทาแบบวัดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดเวลาในการทา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง เก็บในเดือนพฤศจิกายน 2559 หลังจากนักเรี ยนเรี ยนเนื ้อหาตามบทเรี ยนและทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ผ่านมา 1 ภาคเรี ยน หลังจากนันก
้ าหนดรหัสให้ กบั นักเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชายจะมีรหัส M1-M23
และนักเรี ยนหญิงจะมีรหัส F1-F24 โดยจะอ่านคาตอบของนักเรี ยนแต่ละคนและวิเคราะห์ มมุ มองอย่างละเอียด
ทาการจัดกลุ่มคาตอบมุมมองต่างๆของนักเรี ยน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1)เข้ าใจ (Informed understanding:
IU) ค าตอบสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ของวิ ท ยาศาสตร์ ใ นปั จ จุ บัน 2)เข้ า ใจบางส่ ว น (Partial
Understanding: PU) คาตอบสอดคล้ องกับแนวคิดที่เป็ นที่ยอมรับเพียงบางส่วน และ 3)ไม่เข้ าใจ (Naïve
understanding: NU) แนวคิดไม่สอดคล้ อง คลาดเคลื่อนไปจากคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับ สุดท้ ายผู้วิจยั นาผลการ
วิเคราะห์ในการวิจยั ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และสอนในวิชาเดียวกัน ระดับชัน้
เดียวกัน ทาการวิเคราะห์ และจัดกลุ่มตามเกณฑ์ ที่ได้ กาหนดและนาผลมาอภิปรายร่ วมกัน จนมีความคิดเห็น
สอดคล้ องกันทุกประเด็น เพื่ อให้ ผลการวิเคราะห์ มีความน่าเชื่อถื อ จากนัน้ จึงทาการรวบรวมผลและคานวณ
ค่าความถี่และร้ อยละของนักเรี ยนในแต่ละกลุม่

ผลการวิจัย
จากการสารวจและศึกษาพบว่านักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ กลุ่มนี ้
เข้ าใจเกี่ยวกับมุมมองวิทยาศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ทัง้ 9 มุมมอง ดังตารางที่ 1
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Table 1 Nature of science view of grade 11 students in 9 aspects (n=47)
Aspect
1. Scientific definition
2. Scientific knowledge are not only depended on experiment
3. Subjectivity in science (theory-ladenness)

Students’ views of nature of science
IU*
PU*
NU*
2(4.26) 13(27.66) 32(68.09)
0(0)
3(6.38) 44(93.62)
14(29.79) 8(17.02) 25(53.19)

Table 2 (Continue)
Students’ views of nature of science
IU*
PU*
NU*
7(14.89) 22(46.81) 18(38.30)
3(6.38) 28(59.57) 16(34.04)

Aspect

4. Science demands and relies on empirical evidence
5. Science and technology impact each other, but they
are not the same.
6. The Creative and Imaginative Nature of Scientific Knowledge
0(0)
21(44.68) 26(55.32)
7. Observations and inference
1(2.13) 42(89.36) 4(8.51)
8. Social and cultural influences science
20(42.55) 8(17.02) 19(40.43)
9. Scientific Theories and Laws
0(0)
4(8.51) 43(91.49)
Note: IU = Informed understanding, PU = Partial Understanding, NU = Naïve understanding
คาจากัดความของวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนส่วนใหญ่จานวน 32 คน (68.09 %) ไม่เข้ าใจเกี่ยวกับความหมายของ
วิทยาศาสตร์ ว่าเป็ นการศึกษาและสังเกตปรากฎการณ์ ธรรมชาติ โดยเมื่อถามว่า วิทยาศาสตร์ คือ อะไร แตกต่าง
จากศาสตร์ อื่นอย่างไร ส่วนใหญ่ตอบว่าวิทยาศาสตร์ คือศาสตร์ ที่เกิดจากความสงสัย เกิดจากการทดลอง ต่าง
จากศาสตร์ อื่นที่ไม่ต้องใช้ จินตนาการหรื อความคิดสร้ างสรรค์ เช่น นักเรี ยนรหัส M1 M14 F8 และ F9 ต่างกล่าว
ว่า วิทยาศาสตร์ เกิ ดจากความสงสัย การทดลอง แล้ วมีข้อสรุ ป แต่ศาสตร์ อื่นต้ องมีจินตนาการและความคิด
สร้ างสรรค์ เช่น วิชาศิลปะ เป็ นต้ น
การได้ มาซึ่งความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ จาเป็ นต้ องมี การทดลอง ในมุมมองนี ้ นักเรี ยนจานวน 44 คน
(93.62%) ไม่เข้ าใจว่าการทดลองไม่ใช่หนทางในการหาคาตอบเพียงอย่างเดียว ซึง่ ได้ ให้ เหตุผลไว้ ว่า การทดลอง
จาเป็ นต่อวิทยาศาสตร์ เนื่องจากถ้ าไม่ทาการทดลองก็จะไม่สามารถหาความจริ งได้ เช่น นักเรี ยนรหัส M2 M4
M6 M 15 และ M13 ตอบว่า การทดลองจาเป็ น ถ้ าไม่ทาก็จะไม่ร้ ู ว่าผลเป็ นอย่า งไร ทาเพื่อพิสจู น์สมมติฐาน เช่น
การใช้ เทอร์ โมมิเตอร์ วดั อุณหภูมิ การส่องกล้ องจุลทรรศน์เพื่อดูเซลล์ จะเห็นได้ ว่านักเรี ยนมุ่งไปที่การทดลองและ
ไม่สามารถแยกการสังเกตข้ อมูล เช่นการส่องกล้ อง กับการทดลองจริ งๆ ได้
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ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นอัตวิสัยหรื อมีทฤษฎีเหนี่ ยวนา คาตอบของนักเรี ยนจะมีแนวโน้ มไปในทางไม่
เข้ าใจเรื่ องของอัตวิสยั ของวิทยาศาสตร์ โดย 25 คน(53.19 %) คิดว่าการตังสมติ
้ ฐานที่แตกต่างกันในหลักฐานชิ ้น
เดียวกันของนักวิทยาศาสตร์ เกิดขึ ้นเพราะ หลักฐานไม่ชดั หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ ้นแตกต่างกัน เช่น M19 M20
และ F18 กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาในบริ เวณที่แตกต่างกัน สมมติฐานจึงต่างกัน
วิทยาศาสตร์ ต้องการหลักฐาน เมื่อถามว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คืออะไร ส่วนใหญ่ 22 คน (46.81%) มี
ความเข้ าใจบางส่วน โดยตอบว่าเป็ นสิ่งที่ทาให้ ข้อมูลน่าเชื่อถือขึ ้น ยืนยันได้ เช่น นักเรี ยนรหัส M7 M9 F6 F13
เป็ นต้ น
อีก 18 คนมีความไม่เข้ าใจ โดยบอกว่าคือสิ่งที่จบั ต้ องได้ หรื อบางส่วนบอกว่าเป็ นพวกอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์
เช่น M2 M4 M14 เป็ นต้ น ส่วนนักเรี ยนที่เข้ าใจกล่าวว่าเป็ นสิ่งที่ยืนยันสมมติฐาน สนับสนุนทฤษฎีหรื อกฎจานวน
7 คน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแตกต่ างแต่ มีความสัมพันธ์ กัน มุมมองนีน้ กั เรี ยน 28 คน (59.57%) มีความ
เข้ าใจบางส่วนว่าเทคโนโลยีจาเป็ นต่อวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยให้ วิทยาศาสตร์ สร้ างข้ อมูลความรู้ แต่ไม่แตกต่าง
จากวิทยาศาสตร์ โดยหลายคนกล่าวว่า “เทคโนโลยีไม่แตกต่างเนื่องจากเกิดมาจากวิทยาศาสตร์ ” เช่น M18 M19
M21 M22 F5 F14 F21 F22 และ F24 เป็ นต้ น
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ อย่ างน้ อยส่ วนหนึ่ งมี พืน้ ฐานมาจากการสั งเกตจากธรรมชาติและยังมาจาก
จินตนาการ เมื่อถามถึงการสร้ างแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนจานวนมากถึง 26 คน (55.32 %) บอกว่า
เกิดจากการสังเกต ศึกษาทดลอง การใช้ อปุ กรณ์ ต่างๆ หรื อการทดลองซ ้า ๆ เช่น M2 M8 M9 M11 F1 F2 F17
กล่าว “การสร้ างรู ปร่ างของคลอโรพลาสต์ที่ศกึ ษากันอยู่ มาจากการส่องกล้ องและค้ นคว้ าเท่านัน”
้ เป็ นต้ น
การสังเกตและการลงความเห็น มุมมองนี ้นักเรี ยนส่วนใหญ่จานวน 42 คน (89.36 %) มีความเข้ าใจบางส่วน
โดยตอบว่าการสังเกตและการลงความเห็นแตกต่างกัน โดยการสังเกตนันได้
้ จากการมองหรื อดู แล้ วอธิบาย ส่วน
การลงความเห็นคือการออกความคิดเห็น เช่น M1 M2 M3 M4 F1 F9 กล่าวว่า “การสังเกตแตกต่างจากการ
มองเห็น โดยการสังเกตคือการมองดู การลงความเห็นคือการตัดสินใจ วิเคราะห์ ออกความเห็น”
วิทยาศาสตร์ เปรี ยบเสมือนองค์ การของมนุ ษย์ ท่ มี ีการฝึ กฝนอยู่ในวัฒนธรรมขนาดใหญ่ นักเรี ยนจานวน
20 คน (42.55 %) มีความเข้ าใจเกี่ยวกับสังคมและวิทยาศาสตร์ ว่ามีผลเกี่ยวเนื่องซึง่ กันและกัน โดยสังคมมีผล
ต่อวิทยาศาสตร์ ความเชื่อ การศึกษาวิทยาศาสตร์ ก็เป็ นผลสะท้ อนของสังคม เช่น M3 M5 M18 F13 F18 F20
เป็ นต้ น และยังมีบางส่วน 19 คน (40.43 %) ที่มีคาตอบที่บ่งบอกถึงว่าสังคมไม่มีผลต่อวิทยาศาสตร์ เช่น M6
M15 F12 ไม่มีผลต่อวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์ ไม่ขึ ้นกับสังคม
กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มุมมองนี ้นักเรี ยนถึง 43 คน (91.49 %) ไม่เข้ าใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎี โดย
กล่าวว่ากฎนัน้ ตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลง ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ าทฤษฎีพิสูจน์ ได้ ไม่มีข้อลบล้ าง ก็จะสามารถ
กลายเป็ นกฎได้ เช่น นักเรี ยนรหัส M2 M3 M4 M6 M12 M19 M20 F4 F6 F7 F11 F18 F19 F22 F23 F24 เป็ น
ต้ น ซึง่ เป็ นมุมมองที่มีนกั เรี ยนไม่เข้ าใจมากเป็ นอันดับสองของมุมมองที่ศกึ ษาทังหมด
้
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุ ปได้ ว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ เข้ าใจเกี่ ยวกับ
มุมมองวิทยาศาสตร์ เปรี ยบเสมือนองค์การของมนุษย์ที่มีการฝึ กฝนอยู่ในวัฒนธรรมขนาดใหญ่มากที่สดุ และมี
ความไม่เข้ าใจในมุมมองการได้ มาซึ่งความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ ไ ม่จาเป็ นต้ องมีการทดลองมากที่ สุด โดยไม่มี
มุมมองใดเลยที่ นัก เรี ย นมีความเข้ าใจมากกว่า 50 % ขึน้ ไป เมื่อดูคาตอบที่ นัก เรี ย นไม่เข้ าใจพบว่ามีค วาม
สอดคล้ องกับงานวิจยั ก่อนหน้ า (ดนัย ไทยมี และ จีระวรรณ เกษสิงห์ , 2558) ในมุมมองของกฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ โดยไม่มีนกั เรี ยนคนใดเลยที่มีความเข้ าใจเกี่ยวกับมุมมองนี ้ ในส่วนของมุมมอง การได้ มาซึง่ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้ องมีการทดลอง มีรายละเอียดที่ได้ เพิ่มขึน้ มาจากงานของ ขวัญหญิ ง ทิพแก้ ว และ
พงศ์ประพันธ์ พงษ์ โสภณ (2555) ซึง่ กล่าวไว้ วา่ นักเรี ยนไม่ทราบวิธีการทดลองที่ถกู ต้ อง โดยในงานวิจยั นี ้ยังพบไป
อีกว่า นอกจากจะไม่ทราบวิธีที่ถกู ต้ องแล้ ว นักเรี ยนยังไม่สามารถแยกแยะการสังเกตออกจากการทดลองได้ เห็น
ได้ จากการยกตัวอย่างที่กล่าวว่า การนาเซลล์ไปส่องกล้ อ งจุลทรรศน์ถือเป็ นการทดลอง ยิ่งไปกว่านันในเรื
้
่ องของ
กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มนักเรี ยนแผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ที่ศกึ ษา ไม่มีนกั เรี ยนคนใดเลยมี
ความเข้ าใจและสามารถแยกแยะกฎออกจากทฤษฎีได้
จุดเด่นของงานวิจยั นี ้คือ แม้ ว่ามีรายงานว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนอยู่สงู ในแง่มมุ
ต่างๆที่นามาศึกษา (ดนัย ไทยมี และ จีระวรรณ เกษสิงห์ , 2558; ขวัญหญิง ทิพแก้ ว และ พงศ์ประพันธ์ พงษ์
โสภณ, 2555) แต่ก็ยงั สามารถลงลึกได้ ว่า คาตอบของนักเรี ยนมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์ กนั ของมุมมองธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ แต่ละมุมมอง ส่งผลกระทบซึง่ กันและกัน แม้ ว่านักเรี ยนห้ องพิเศษวิทยาศาสตร์ จะมีบางมุมมองที่มี
ความเข้ าใจสูง(ดนัย ไทยมี และ จีระวรรณ เกษสิงห์, 2558) เช่น เรื่ องของอัตวิสยั ของวิทยาศาสตร์ แต่ในงานวิจยั
นี ้ที่นกั เรี ยนในสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ที่ไม่ใช่ห้องเรี ยนพิเศษ กลับเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ อัตวิสยั ของ
วิทยาศาสตร์ สงู มากรวมถึงทังในเรื
้ ่ องกฎและทฤษฎี พบว่าเป็ นเช่นเดียวกันกับงานวิจยั หลายๆงานทังในประเทศ
้
ไทยและต่างประเทศ(Bell, 2009; Park et al., 2014) อีกด้ วย แม้ วา่ นักเรี ยนกลุ่มที่ศกึ ษานี ้ จะผ่านการศึกษาและ
ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ มาแล้ วก็ตาม แต่นกั เรี ยนก็ยงั คงมีความไม่เข้ าใจเกี่ยวกับมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ทาให้ เป็ นข้ อยืนยันร่ วมกับงานอื่นๆได้ ว่า การสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นนั ้ ควรจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
ชัดแจ้ งอย่างยิ่ง (Bell, 2009; Lederman, 2007) โดยในงานวิจยั นี ้อาจยังมีข้อจากัดอยู่ที่ไม่มีการลงลึกในการ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนเพิ่มเติมเนื่องจากติดข้ อจากัดด้ านเวลา

ข้ อเสนอแนะ
สาหรั บครู วิทยาศาสตร์ นัน้ การวิจัยครั ง้ นี แ้ สดงให้ เห็นว่าการสอดแทรกธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ลงใน
เนื อ้ หาการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งจาเป็ น เนื่ องจากหากนักเรี ยนมีความคลาดเคลื่อนของมุมมองใดมุมมองหนึ่ง
สามารถที่จะส่งผลต่อมุมมองอื่น ๆต่อไปได้ อีก อันจะเป็ นผลต่อการศึกษาเกี่ยวกับเนื ้อหา เช่น Bell, 2009 แนะว่า
ควรสอนในรู ปแบบชัดแจ้ ง (explicit approach) เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ยิ่ งไปกว่านัน้ ในแง่ของนักวิจัย นักการศึกษา งานวิจัยนี ย้ ังแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนยังมีความคลาดเคลื่อนใน
มุมมองต่าง ๆที่นาเสนอนีส้ งู ควรพัฒนาหลักสูตรให้ มีความสอดคล้ อง และดึงความเป็ นธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ออกมาให้ เด่นชัดมากขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี เ้ พื่ อศึกษาปั จจัยที่ สามารถจาแนก และสร้ างสมการจาแนกเกณฑ์ การเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กตามวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ศกึ ษาอยู่ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จังหวัด
นครนายก จานวน 362 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบประเมินปั จจัยที่ส่งผลต่อเกณฑ์ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กตามวัย มีค่าความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง .876 - .954 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์จาแนกประเภท แบบขันตอน
้
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปั จจัยที่สามารถจาแนกกลุ่มอายุของเด็กตามวัย ได้ แก่ พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร
พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคม และการจัดสภาพแวดล้ อมภายนอก 2) ปั จจัยที่สามารถจาแนกกลุ่มน ้าหนักของ
เด็กตามวัย ได้ แก่ พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อย่อย และการจัดสภาพแวดล้ อมภายใน และ 3) ปั จจัยที่
สามารถจาแนกกลุ่มส่วนสูงของเด็กตามวัย ได้ แก่ พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อย่อย การอบรมเลี ้ยงดูแบบ
รักสนับสนุน และการอบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย

ABSTRACT
The aims of this study were: 1) to study the factors which could discriminate children and 2) to
formulate an equation for the criteria of child development. The sample group consisted of 362 children
between the ages of 3 and 5 years randomly selected from child development centers in Nakhon Nayok
Province. The tool used was an evaluation form of the factors affecting child development. The reliability
was between .876 - .954. The statistical tool used was Discriminant Analysis Stepwise Method. The
findings were as follows: 1) The factors which could discriminate children by age group were language
and communication development, emotional and social development and the external environment; 2) The
factors which could discriminate children by weight group were minor muscle development and internal
environment; 3) The factors which could discriminate children by height group were minor muscle
development and supportive and democratic nurturing.
Key Words: Discriminant Analysis, Factors Affecting the Growth and Development of Children
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คานา
เด็กในช่วงปฐมวัยหรื อตังแต่
้ แรกเกิดจนอายุถงึ 8 ปี เป็ นช่วงที่สาคัญที่สดุ สาหรับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ทุกๆ ด้ าน เด็กที่มีความพร้ อมทังทางร่
้ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจะเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญของชีวิตที่ดีในอนาคต
ผู้ที่ทางานกับเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็ นครู หรื อครู ผ้ ูดูแลเด็ก ควรมีความรู้ ความเข้ าใจและมีการปฏิ บัติที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย Bredekamp (อ้ างถึงใน จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, 2559) ได้ กล่าวถึงความหมายของการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ (Developmental Appropriate Practice: DAP) คือ การสอนที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์
ความสามารถ และความสนใจของเด็ก ทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่ ทังยั
้ งช่วยให้ เด็กก้ าวผ่านสิ่งท้ าทาย และปฏิบตั ิภารกิจได้
บรรลุตามเป้าหมายที่ทาให้ เด็กมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื ้นฐานที่สาคัญในการสอนเด็กปฐมวัย คือการทาให้ เด็กมี
พัฒนาการและการเรี ยนรู้ ที่ได้ ผลที่ดีที่สดุ ดังนันส
้ าหรับผู้ทางานกับเด็กปฐมวัยสิ่งสาคัญที่สุด คือ การรู้ ว่าเด็กเรี ยนรู้ และมี
พัฒนาการอย่างไร เพราะการรู้ จกั เด็กมากเท่าไหร่ ก็จะทางานได้ สอดคล้ องกับวิถีการคิดและการเรี ยนรู้ ของเด็ก นอกจากนี ้
การปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ สาหรั บเด็กวัยอนุบาลหรื อระดับปฐมวัยเป็ นวัยที่มีความสาคัญในการสร้ างพื ้นฐาน
ของชีวิตที่ดีในอนาคต (Novick, 1996 อ้ างใน Pacific Early Childhood Education Research Association Thailand, 2559)
จึงมีความจาเป็ นต้ องจัดสิ่งแวดล้ อมและการให้ เนื ้อหา สื่ออุปกรณ์กิจกรรม และวิธีการที่เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของ
เด็ก และความพร้ อมของแต่ละคน เพื่อให้ เกิดการเพิ่มประสบการณ์ ทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ค่าต่อเด็กและการเชื่อมโยงความรู้
ทางพัฒนาการเด็กสูก่ ารปฏิบตั ิทางการศึกษาปฐมวัย จากเหตุผลดังที่กล่าวมาทาให้ ผ้ วู ิจยั เห็นความสาคัญและสนใจที่จะ
ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย และการวิเคราะห์จาแนกปั จจัยดังกล่าว เพื่อ
นามาเป็ นข้ อมูลและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยตามโรงเรี ยนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ที่มีความ
ถูกต้ องตามหลักการ มีความเหมาะสมและคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่สามารถจาแนกเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย
2. เพื่อสร้ างสมการจาแนกเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย
การตรวจเอกสาร
หลักการพัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็ก (Bredekamp and Copple, 1997 อ้ างใน Pacific Early Childhood
Education Research Association Thailand, 2559) มีหลักการ ดังนี ้ 1) พัฒนาการด้ านต่างๆ ด้ านร่ างกาย ด้ านอารมณ์ ด้ าน
สังคม และด้ านสติปัญญา มีความเกี่ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิดและมีผลกระทบซึง่ กันและกัน 2) พัฒนาการเกิดขึ ้นอย่างเป็ น
ลาดับขัน้ ตามกฎเกณฑ์อย่างสัมพันธ์ กนั ความสามารถ ทักษะ และความรู้ เกิดขึ ้นจากความพร้ อมทางพัฒนาการเหล่านัน้
3) พัฒนาการของเด็กแต่ละคนเกิดขึ ้นในอัตราที่แตกต่างกัน และไม่สม่าเสมอกันในแต่ละด้ าน 4) ประสบการณ์ เริ่ มแรกมีผล
ต่อการเพิ่มขึ ้น และความล่าช้ าทางพัฒนาการ โดยที่พฒ
ั นาการและการเรี ยนรู้ จะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม 5) พัฒนาการ
เกิดขึ ้นในทิศทางที่สามารถทานายไปสู่ความซับซ้ อน และการสัง่ สมลักษณะนิสยั ส่วนตัว 6) พัฒนาการและการเรี ยนรู้ เกิดขึ ้น
และมีผลจากบริ บททางสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย 7) เด็กเรี ยนรู้ ด้วยการปฏิบตั ิ โดยใช้ ประสบการณ์ ทางกายภาพ และ
สังคมโดยตรง รวมทังความรู
้
้ ที่ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ในการสร้ างความเข้ าใจโลกรอบๆ ตัวของเด็กด้ วยตนเอง 8) พัฒนาการ
และการเรี ยนรู้ เป็ นผลมาจากการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างวุฒิภาวะทางชีววิทยา และสิ่งแวดล้ อมที่ประกอบด้ วยโลกทางกายภาพ
และทางสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 9) การเล่นเป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทังเป็
้ นการ
สะท้ อนพัฒนาการของเด็ก 10) พัฒนาการก้ าวหน้ ามากขึ ้น เมื่อเด็กได้ มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ ที่เด็กเริ่ มทาได้ ใหม่ และเมื่อ
เด็กมีโอกาสได้ รับประสบการณ์ที่ท้าทายมากขึ ้นจากสิ่งที่เด็กสามารถทาได้ แล้ ว เพื่อให้ ความสามารถคงอยู่ 11) เด็กๆ แสดงให้
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เห็นถึงวิธีการในการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกันและแสดงออกในสิ่งที่เด็กรู้ ต่างกันด้ วย และ 12) เด็กพัฒนาและเรี ยนรู้ ได้ ดีที่สดุ ใน
บริ บทของกลุ่มที่เด็กรู้ สกึ ปลอดภัย และมีคณ
ุ ค่า รวมถึงการได้ รับการตอบสนองความต้ องการทางกายภาพและการมีความ
มัน่ คงทางจิตใจ
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยที่ส่งผลต่อเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย ได้ แก่ การอบรมเลี ้ยงดู
แบบประชาธิปไตย (X1) การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุน (X2) การอบรมเลี ้ยงดูแบบใช้ เหตุผล (X3) การจัดสภาพแวดล้ อม
ภายนอก (X4) การจัดสภาพแวดล้ อมภายใน (X5) การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ (X6) การสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบ้ าน โรงเรี ยนและชุมชน (X7) พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อใหญ่ (X8) พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อ
ย่อย (X9) พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร (X10) พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคม (X11) ตัวแปรตาม คือ เกณฑ์การ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย ได้ แก่ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ เด็กนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ศกึ ษาอยู่ที่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก ได้ มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ ได้ จานวนกลุม่ ตัวอย่าง 362 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
คือ แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามปั จจัยที่สง่ ผลต่อเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติมีดงั นี ้
1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อให้ ทราบลักษณะการแจกแจงในแต่ละตัวแปร โดยใช้ สถิติ
พื ้นฐานบรรยายให้ ทราบค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ จาแนกปั จจัยที่ ส่งผลต่อเกณฑ์ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย โดยการวิเคราะห์
จาแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขันตอน
้
(Stepwise method)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ เกณฑ์ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย จากเด็ก 362 คน พบว่าโดยเด็ก
ส่วนใหญ่มีอายุ 3-4 ปี จานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.0 รองลงมา 4 ปี ขึ ้นไป จานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.60 และ
อายุต่ากว่า 3 ปี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.40 ด้ านน ้าหนักส่วนใหญ่ 10.00-20.00 กิโลกรัม จานวน 210 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 58.00 รองลงมาน ้าหนัก 20.01-30.00 กิโลกรัม จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.10 และน ้าหนัก 30.01 กิโลกรัม ขึ ้น
ไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.80 ด้ านส่วนสูงส่วนใหญ่ ต่ากว่า 95 เซนติเมตร จานวน 216 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.70
รองลงมา ส่วนสูง 95-107 เซนติเมตร จานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.30 และส่วนสูง 108 เซนติเมตร ขึ ้นไป จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 6.10

128

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

2. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อเกณฑ์ การเจริ ญเติบโตและพั ฒนาการของเด็กตามวั ย พบว่า ระดับความสาคัญ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้ นพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1
Table 1 : The average and standard deviation of factors which affected the growth and development of children criteria.
Factors which affected the growth and
SD.
Important Ranking
X
development of children criteria
level
1. Democratic nurturing (X1)
4.03
.55
high
2
2. Supportive nurturing (X2)
4.18
.60
high
1
3. Reasonable nurturing (X3)
3.73
.57
high
7
4. External environment (X4)
3.99
.63
high
4
5. Internal environment (X5)
4.02
.60
high
3
6.Teaching and learning management to develop
3.93
.60
high
6
knowledge acquisition (X6)
7. Establishing relationship between houses, schools
3.96
.67
high
5
and community (X7)
8. Physical major muscle development (X8)
3.46
.68
high
8
9. Physical minor muscle development (X9)
3.45
.75
high
9
10. Language and communication development (X10)
3.42
.77
high
10
11. Emotional and social development (X11)
3.30
.68
moderate
11
3. การวิเคราะห์ จาแนกปั จจัยที่ส่งผลต่ อเกณฑ์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย
การวิเคราะห์ จาแนกปั จจัยที่ส่งผลต่อเกณฑ์ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย โดยการวิเคราะห์
จาแนกประเภท แบบขันตอน
้
โดยวิธีวิลค์ แลมบ์ดา (Wilks’s Lambda) ได้ นาเสนอข้ อมูลดังนี ้
3.1 การวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่สง่ ผลต่อเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามอายุ
3.1.1 สมการจาแนกกลุม่ อายุของเด็กตามวัย พบว่า มีปัจจัย 3 ปั จจัย ที่สามารถจาแนกกลุม่ อายุของเด็ก ได้ แก่
พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร(X10) พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม(X11) และการจัดสภาพแวดล้ อมภายนอก(X4) ดังตารางที่ 2
Table 2 : The priority and the standardized coefficients of variables equation which discriminate children by age group.
The standardized coefficients of
Wi
l
k
s'
s
Lambda
No.
Factors
variables
Function 1
Function 2
1 Language and communication development (X10)
.852
.931
-.368
2 Emotional and social development (X11)
.814
-.622
-.117
3 External environment (X4)
.792
.297
1.103
Function 1: λ = .240, RC = 0. 440, Λ = 0. 792, χ2= 83.378, df = 6, P = 0.000, α = 0.01
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Function 2: λ = .018, RC = 0. 133, Λ = 0. 982, χ2= 6.349, df = 2, P = 0.042, α = 0.05
3.2.2 การคาดคะเนความเป็ นสมาชิกกลุม่ อายุของเด็กตามวัย พบว่า สมการจาแนกประเภทสามารถจาแนก
กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ได้ ถูกต้ อง ร้ อยละ 66.2 สามารถจาแนกกลุ่มเด็กอายุ 3-4 ปี ได้ ถูกต้ องร้ อยละ 26.1 สามารถจาแนก
กลุม่ เด็กอายุ 4 ปี ขึ ้นไป ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 68.5 และสามารถจาแนกทังสามกลุ
้
่ม ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 44.8 ดังตารางที่ 3
Table 3 : The results which discriminate children by age group.
Number of
Forecasted group
Children
Below 3 years old
3-4 years old
Actual group
group
group
1. Below 3 years old group
74
49 (66.2%)
14 (18.9%)
2. 3-4 years old group
199
74 (37.2%)
52 (26.1%)
3. Above 4 years old group
89
14 (15.7%)
14 (15.7%)
The percentage of accuracy of the discriminating equation for the group forecast was 44.8.

Above 4 years old
group
11 (14.9%)
73 (36.7%)
61 (68.5%)

3.2 การวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่สง่ ผลต่อเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามน ้าหนัก
3.2.1 สมการจาแนกกลุ่มน ้าหนักของเด็กตามวัย พบว่า มีปัจจัย 2 ปั จจัย ที่สามารถจาแนกกลุ่มน ้าหนัก
ของเด็ก ได้ แก่ พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อย่อย (X9) และการจัดสภาพแวดล้ อมภายใน (X5) ดังตารางที่ 4
Table 4 : The priority and the standardized coefficients of variables equation which discriminate children by weight group.
The standardized coefficients of
No.
Factors
variables
Wilks's
Function 1
Function 2
Lambda
1 Physical minor muscle development (X9)
.861
.840
-.555
2 Internal environment (X5)
.827
.452
.900
Function 1: λ = .201, RC = 0.409, Λ = 0.827, χ2= 68.192, df = 6, P = 0.000, α = 0.01
Function 2: λ = .007, RC = 0.084, Λ = 0.993, χ2= 2.539, df = 2, P = 0.111, α = 0.01
3.2.2 การคาดคะเนความเป็ นสมาชิกกลุ่มน ้าหนักของเด็กตามวัย พบว่า สมการจาแนกประเภทสามารถ
จาแนกกลุม่ น ้าหนัก 10.00 – 20.00 kg. ได้ ถกู ต้ อง ร้ อยละ 57.1 สามารถจาแนกกลุม่ น ้าหนัก 20.01 – 30.00 kg. ได้ ถูกต้ องร้ อยละ
32.5 สามารถจาแนกกลุ่มน ้าหนัก 30.01 kg. ขึ ้นไป ได้ ถูกต้ องร้ อยละ 87.5 และสามารถจาแนกทังสามกลุ
้
่ม ได้ ถูกต้ องร้ อยละ
51.7 ดังตารางที่ 5
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Table 5 : The results which discriminate children by weight group.
Number of
Forecasted group
Children
Weight group
Weight group
Actual group
10.00 – 20.00 kgs. 20.01 – 30.00 kgs.
1. Weight group 10.00 – 20.00 kgs.
210
120 (57.1%)
53 (25.2%)
2. Weight group 20.01 – 30.00 kgs.
120
47 (39.2%)
39 (32.5%)
3. Weight group above 30.01 kgs.
32
1 (3.1%)
3 (9.4%)
The percentage of accuracy of the discriminating equation for the group forecast was 51.7.

Weight group
Above 30.01 kgs.
37 (17.6%)
34 28.3 (%)
28 (87.5%)

3.3 การวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่สง่ ผลต่อเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามส่วนสูง
3.3.1 สมการจาแนกกลุม่ ส่วนสูงของเด็กตามวัย พบว่า มีปัจจัย 3 ปั จจัย ที่สามารถจาแนกกลุ่มส่วนสูงของ
เด็ก ได้ แก่ พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อย่อย (X9) การอบรมเลี ้ยงดูแบบรั กสนับสนุน (X2) และการอบรมเลี ้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย (X1) ดังตารางที่ 6
Table 6 : The priority and the standardized coefficients of variables equation which discriminate children by height group.
The standardized coefficients of
Wilks's
No.
Factors
variables
Lambda
Function 1
Function 2
1 Physical minor muscle development (X9)
.849
.899
.986
2 Supportive nurturing (X2)
.817
-.908
.051
3 Democratic nurturing (X1)
.779
.675
-.236
Function 1: λ = .282, RC = 0.469, Λ = 0.779, χ2= 89.536, df = 6, P = 0.000, α = 0.01
Function 2: λ = .002, RC = 0.040, Λ = 0.998, χ2= .581, df = 2, P = 0.748, α = 0.01
3.3.2 การคาดคะเนความเป็ นสมาชิกกลุม่ ส่วนสูงของเด็กตามวัย พบว่า สมการจาแนกประเภทสามารถจาแนก
กลุ่มส่วนสูงต่ากว่า 95 cm. ได้ ถูกต้ อง ร้ อยละ 66.7 สามารถจาแนกกลุ่มกลุ่มส่วนสูง 95-107 cm. ได้ ถูกต้ องร้ อยละ 41.9 สามารถ
จาแนกกลุม่ ส่วนสูง 108 cm.ขึ ้นไป ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 40.9 และสามารถจาแนกทังสามกลุ
้
ม่ ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 56.6 ดังตารางที่ 7
Table 8 : The results which discriminate age group by height.
Number
Forecasted group
Actual group
of
Below 95 cms.
95-107 cms.
Children
group
group
1. Below 95 cms. group
216
144 (66.7%)
36 (16.7%)
2. 95-107 cms. group
124
35 (28.2%)
52 (41.9%)
3. Above 108 cms. group
22
6 (27.3%)
7 (31.8%)
The percentage of accuracy of the discriminating equation for the group forecast was 56.6.
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วิจารณ์
1. การจาแนกปั จจัยที่ส่งผลต่อเกณฑ์ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามอายุ มีปัจจัย 3 ปั จจัย ได้ แก่
พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคม และการจัดสภาพแวดล้ อมภายนอก ซึง่ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Sprain and others (1998 อ้ างใน Pacific Early Childhood Education Research Association Thailand, 2559)
กล่าวถึงหลักการของพัฒนาการ การเรี ยนรู้ และลักษณะทางพัฒนาการด้ านต่างๆ ของเด็ก ที่เหมาะสมตามวัย ควรมีดงั นี ้
1) เด็กอายุ 3 ปี ควรได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่คานึงถึงด้ านภาษา กิจกรรมทางร่ างกาย ด้ านกล้ ามเนื ้อใหญ่ และการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมภาพตัดต่อและบล็อก ของเล่นที่มีล้อและเครื่ องเล่นปี นป่ าย การแสดงละคร และการเล่าเรื่ องราว 2) เด็กอายุ
4 ปี สนุกสนานกับประสบการณ์ หลากหลายที่เพิ่มขึ ้น และกิจกรรมต่างๆ ที่มากขึ ้น เช่น การตัดกระดาษและผ้ า กิจกรรมศิลปะ
และทาอาหาร เด็กสามารถจดจารู ปร่ าง สี และใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ เบื ้องต้ นและทักษะการแก้ ปัญหาต่างๆ และ 3) เด็กอายุ
4 ปี บางคนและเด็กอายุ 5 ปี ส่วนใหญ่สามารถรวบรวมความคิด มีความจามากขึ ้นและมีการพัฒนาทักษะการใช้ กล้ ามเนื ้อย่อย
เด็กแสดงความสนใจในภาษาเขียนมากขึ ้น เด็กพัฒนาความสนใจชุมชนและสนุกสนานกับโอกาสพิเศษและการไปทัศนศึกษา
แสดงว่า พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร ทางอารมณ์ และสังคม และการจัดสภาพแวดล้ อมภายนอก มีความสาคัญต่อเด็ก
ตามช่วงอายุ เช่นเดียวกับ กจิตตา ชินพิทกั ษ์ วัฒนา (2557) ที่กล่าวว่า สิ่งที่ผ้ ูดแู ลเด็กวัยทารกและผู้ดแู ลเด็กวัยเตาะแตะมี
ความต้ องการจาเป็ นได้ รับการพัฒนาในด้ านการส่งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็กมากที่สุด รองลงมาคือด้ านการวาง
แผนการจัดกิจกรรม และด้ านการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้ปกครอง เนื่องจากบทบาทหน้ าที่ของผู้ดแู ลเด็กที่สาคัญ ประการหนึ่ง
คือ ผู้ดแู ลเด็กต้ องวางแผนและจัดกิจกรรมสอดคล้ องกับความต้ องการและพัฒนาการของเด็กตามวัย โดยยึดเด็กเป็ นสาคัญ
2. การจาแนกปั จจัยที่สง่ ผลต่อเกณฑ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามน ้าหนักและส่วนสูง มีปัจจัย ได้ แก่
พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อย่อย การจัดสภาพแวดล้ อมภายใน การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการอบรมเลี ้ยง
ดูแบบประชาธิปไตย ซึง่ สอดคล้ องกับ ไปรมา เที่ยงทางธรรม (2554) ได้ เสนอแนวทางการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กว่า ควรจัดเครื่ อง
เล่นสนามที่เหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัยของเด็ก และจัดห้ องสาหรั บจัดกิจกรรมเฉพาะให้ เด็กปฐมวัย และงานวิจัยของ
อุไรรัตน์ บุรีตานนท์ (2556) พบว่า ในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ควรมุ่งเน้ นให้ ครู ปฐมวัยจัดหา คัดเลือก และผลิตสื่อ
กิจกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ เช่น สื่อประสมด้ วยชุดการสอนรายบุคคล และควรจัดสภาพแวดล้ อมภายนอกศูนย์การ
เรี ยนโดยมีการจัดสวน ปลูกต้ นไม้ ดอกไม้ รอบๆ บริ เวณ และจัดสภาพแวดล้ อมภายในศูนย์การเรี ยนโดยควรมีห้องน ้าให้ เพียงพอ
ทังนี
้ ้ปั จจัยพัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื ้อย่อย การจัดสภาพแวดล้ อมภายใน การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการ
อบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ สุทธิพรรณ
ธี รพงศ์ และขวัญใจ จริ ยาทัศน์ กร (2554) พบว่า การอบรมเลีย้ งดูของครอบครั วตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพี ยงด้ านความ
พอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล และด้ านการมีภมู ิค้ มุ กัน มีความสัมพันธ์ กับพัฒนาการทางความคิดของเด็กปฐมวัย

สรุป
1. ปั จจัยที่สามารถจาแนกกลุ่มอายุของเด็ก ได้ แก่ พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการทางอารมณ์ และ
สังคม และการจัดสภาพแวดล้ อมภายนอก และสามารถจาแนกทังสามกลุ
้
่ม ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 44.8
และสมการจาแนกประเภท ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี ้
Function
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
1
Y = -2.182 - 1.326X10 – 1.031X11+ 0.477X4
Z = .931X10 – 0.622X11+ 0.297X4
2
Y = -4.451 - .524X10 - 0.195X11+ 1.770X4
Z = -.368X10 – 0.117X11+ 1.103X4
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2. ปั จจัยที่ สามารถจาแนกกลุ่มนา้ หนักของเด็ก ได้ แก่ พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนื อ้ ย่อย และการจัด
สภาพแวดล้ อมภายใน และสามารถจาแนกทังสามกลุ
้
่ม ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 51.7
และสมการจาแนกประเภท ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี ้
Function
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
1
Y = -7.088 + 1.162X9 + 0.772X5
Z = 0.840X9 + 0.452X5
2
Y = -3.562 - 0.767X9 + 1.537X5
Z = -0.555X9 + 0.900X5
3. ปั จจัยที่สามารถจาแนกกลุ่มส่วนสูงของเด็ก ได้ แก่ พัฒนาการทางร่ างกายด้ านกล้ ามเนือ้ ย่อย การอบรมเลี ้ยงดู
แบบรักสนับสนุน และการอบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย และสามารถจาแนกทังสามกลุ
้
่ม ได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 56.6
และสมการจาแนกประเภท ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี ้
Function
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
1
Y = -3.111 + 1.283X9 – 1.502X2+ 1.227X1
Z = 0.899X9 – 0.908X2+ 0.675X1
2
Y = -6.423 - 0.336X9 + 0.085X2+ 1.791X1
Z = 0.986X9 + 0.051X2- 0.236X1
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การพัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดแก้ ปัญหา เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ น (Active Learning) ร่ วมกับ
การสืบเสาะแบบชีแ้ นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิ ด (Guided and Opened Inquiry)
The Development of Eleventh Grade Students’ Conception and Problem Solving Skill on Rate
of Chemical Reaction using Active Learning Integrated with Guided and Opened Inquiry
สุชากรณ์ พวงทอง1* เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร1 และ ชาตรี ฝ่ ายคาตา2
Suchakorn Phuangthong1*, Aimron Saksengwijit1 and Chatree Faikhamta2

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดแก้ ปัญหาเรื่ องอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ น (Active Learning)
ร่ วมกับ การสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิ ด (Guided and Opened Inquiry) กลุ่มที่
ศึกษาได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 44 คน ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในจังหวัดนนทบุรี เครื่ องมือที่ใช้ ใน
เก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดแนวคิดเรื่ อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ แบบวัดทักษะการคิดแก้ ปัญหา
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั วิเคราะห์แนวคิดด้ วยการจัดกลุ่มแนวคิ ดของนักเรี ยนและคิดเป็ นร้ อยละ ส่วน
การวิเคราะห์ ทักษะการคิดแก้ ปั ญหาท าได้ โดยการตรวจคาตอบของนัก เรี ย นเที ย บกับ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนน
(Rubric) และคิดเป็ นร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกต้ อง (SU) ร้ อยละ 59.05 และ
นักเรี ยนมีคะแนนทักษะการแก้ ปัญหาหลังเรี ยนร้ อยละ 78.37

ABSTRACT
The objective of this study was to improve and examine student’s conception and their
problem solving skills on “Rate of Chemical Reaction” using the active learning integrated with guided
and opened Inquiry. The participants in this study were forty-four 11th grade students from a school in
Nonthaburi, Thailand. The instruments used in the study comprised of the concept and problem
solving skill tests. The data of students’ conception and problem solving skill were categorized in
order to search for patterns and then analyzed in percentage. The results showed the effectiveness of
this approach on the students’ scientific conceptions and problem solving skills. Especially, the most
students have sound understanding (SU), 59.05 percent and the students score problem solving
skills after learning of 78.37 percent.
Key Words: Student’ conception, Problem solving skill, Active leaning, Guided and Opened Inquiry
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1
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
1
Department of Chemistry, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 10140
2
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2
Division of Science and Education, Faculty of Education, Kasetsat University, Bangkok 10900

134

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
สภาพการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สว่ นใหญ่ที่เกิดขึ ้นมักจะมีเป้าหมายสาคัญเพื่อสอบแข่งขันเข้ าเรี ยน
ต่อในโรงเรี ยนดังๆ หรื อเตรี ยมสอบเข้ าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ จึงเข้ าใจว่าการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ไม่ตา่ งอะไรกับการเรี ยนเนื ้อหาความรู้ ไว้ ท่องจาเพื่อให้ ได้ คะแนนดีๆ ทาให้ การเรี ยนวิทยาศาสตร์ ไม่มี
ความเป็ นวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู้ แบบนีจ้ ึงไม่ส่งเสริ มการคิดอย่างมีเหตุผล และไม่ส่งเสริ มทักษะการ
แก้ ปัญหา (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ , 2548) สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ ของ ทอม คอร์ คอแรน ที่
กล่าวถึงสถานการณ์ การเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กไทย โดยหยิบยกคะแนน PISA วิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ใน
ลาดับที่ 49 จากทังหมด
้
64 ประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 425 คะแนน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย
มาตรฐานนานาชาติ (OECD) กว่า 100 คะแนน ซึง่ มีการวิเคราะห์กนั ว่าการที่จะได้ 100 คะแนน ต้ องใช้ เวลาเรี ยน
ถึง 2 ปี ดังนันจึ
้ งถือว่าการเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กไทยล้ าหลังกว่านานาชาติถึง 2 ปี โดยคะแนนเฉลี่ยของ
ไทยในปี 2009 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในปี 2006 เพียง 4 คะแนนเท่านัน้ (สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู้
และคุณภาพเยาวชน, 2556)
นอกจากนีย้ ังพบปั ญหาในการเรี ยนวิชาเคมี คือนักเรี ยนมีแนวคิดที่ คลาดเคลื่อน ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะ
ธรรมชาติของเนื ้อหาเคมีส่วนใหญ่เป็ นนามธรรม (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558) เช่น นักเรี ยนอธิบายผลของตัวหน่วง
สาหรับปฏิกิริยาเคมี ว่า ตัวหน่วงเข้ าไปเพิ่มพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยามีผลทาให้ ปฏิกิริยาเกิดช้ าลง แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้ วตัวหน่วงเข้ าไปขัดขวางไม่ให้ สารตังต้
้ นชนกัน หรื อชนกันได้ ยากขึ ้นดังนันปฏิ
้ กิริยาจึงเกิดช้ าลง
(กมลทิพย์ บริ บรู ณ์, 2557) หากครู ผ้ สู อนใช้ การบรรยายเพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลต่อแนวความคิดของนักเรี ยน
ได้ และยังพบอีกว่านักเรี ยนขาดทักษะการคิดเห็นได้ จากผลการทดสอบระดับชาติประจาปี การศึกษา 2557 ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั สอน นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของวิชาเคมีอยู่ใ นระดับต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาการเรี ยนรู้ ของเด็กในปั จจุบนั ที่ยงั ขาดทักษะด้ านการคิด (ณัฐภัสสร
เหล่าเนต, 2552)
จากปั ญหาข้ างต้ น เกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นมี แ นวคิ ด คลาดเคลื่ อ นและขาดทั ก ษะการคิ ด ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ กาหนดว่าการจัดการศึกษาต้ องเน้ นให้ นกั เรี ยนทุกคน
สามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ รู ปแบบเหมาะสมกับผู้เรี ยน (กรมวิชาการ, 2542) ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ วิชา
เคมีจงึ ควรมุง่ เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ รับการพัฒนาวิธีคิด ความคิดสร้ างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ มีทกั ษะในการหาความรู้
และมีความสามารถในการแก้ ปัญหา (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2548) ซึง่ การสอนที่
เหมาะสมในการพัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดแก้ ปัญหาวิธีหนึ่ง คือการจัดการเรี ยนที่ม่งุ เน้ นการสืบเสาะหา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้ค้นหาหรื อสืบเสาะหาความรู้ เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยงั ไม่เคยรู้
หรื อสิ่งที่สนใจโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สุวฒ
ั น์ นิยมค้ า, 2551) ซึง่ ลักษณะสาคัญของการสืบเสาะหา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ก็คือ การกระตุ้นนักเรี ยนด้ วยการตังค
้ าถามหรื อการกาหนดสถานการณ์ เพื่อให้ เกิดความ
สนใจ แล้ วรวบรวมพยานหลักฐาน สร้ างคาอธิบายจากหลักฐาน วิเคราะห์และแปลความหมายข้ อมูล ลงข้ อสรุ ป
ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านัน้ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ , 2548) โดยเฉพาะการสืบเสาะแบบชี ้แนะ
แนวทาง (Guided Inquiry) ซึ่งเรี ยนแบบมาจากการทางานของนักวิทยาศาสตร์ ส่กู ารเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนใน
ห้ องเรี ยนมีวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนคือ ให้ นักเรี ยนสามารถแก้ ปัญหาได้ โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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การสืบเสาะหาความรู้ แบบชี ้แนะแนวทางเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดระดับสูงและ
ยังสามารถเพิ่มทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ให้ กบั นักเรี ยนได้ อีกด้ วย (Sandra, 2005) สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ Zion และ Mendelovici (2012) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะจะประสบความสาเร็ จได้ โดยครู
ต้ องคานึงถึงความสามารถของผู้เรี ยน โดยระยะแรกควรเริ่ มต้ นจากการสืบเสาะที่มีครู คอยแนะนาและอานวย
ความสะดวก (Guided Inquiry) จากนันเมื
้ ่อนักเรี ยนมีประสบการณ์ และมีทกั ษะเพียงพอจึงค่อยเพิ่มระดับการ
สืบเสาะสูก่ ารสืบเสาะแบบเปิ ด (Opened Inquiry)
และจากผลการเรี ยนของนักเรี ยนในเทอมที่ผ่านมาของโรงเรี ยนที่ผ้ ูวิจัยสอน พบว่านักเรี ยนมีระดับผล
การเรี ยนในวิชาเคมีเฉลี่ยเพียง 3.00 (จากคะแนนเต็ม 4.00) เมื่อผู้วิจยั นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของ
ปั ญหาดังกล่าวพอสรุ ปได้ ดังนี ้ 1. ครู จัดกิ จกรรมการสอนที่ เน้ นเนื อ้ หามากกว่าการให้ นักเรี ยนทากิ จกรรมที่
หลากหลาย 2. นักเรี ยนขาดการทบทวนความเข้ าใจ และ 3. นักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะจัดกิจกรรมการสอนที่มีการทดลอง เน้ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การลง
มือปฏิบัติ มีกิจกรรมที่เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และแนวคิดนัน้ ตรงกับ การจัดการเรี ยนรู้
แบบกระตือรื อร้ น (Active Learning) ซึง่ เป็ นแนวคิดหนึง่ ที่มีวิธีการที่หลากหลายสามารถกระตุ้นความสนใจด้ วย
กิจกรรมที่สนุกและท้ าทายความสามารถของนักเรี ยน ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ จากกิจกรรมที่ผ้ สู อนจัดให้ นกั เรี ยนได้ ลง
มือ ปฏิ บัติ อภิ ป รายร่ ว มกัน สรุ ป รวบรวมข้ อ มูล และได้ รั บ ข้ อ มูล ป้ อนกลับ ทัน ที นอกจากนี ก้ ารเรี ย นรู้ แบบ
กระตือรื อร้ น ยังเป็ นการเรี ยนที่ เน้ นการพัฒนาความคิดระดับสูง (Higher-Ordered Thinking) เน้ นปฏิ บัติ
มากกว่าบรรยาย ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนเป็ นหลัก (ทวีวฒ
ั น์ วัฒนกุลเจริ ญ, 2547) ผู้เรี ยนจะต้ องมีส่วนร่ วม
ในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ มีความกระตือรื อร้ น ทางานเป็ นกลุ่มและสามารถนาเสนอผลงานทาให้ เกิดการพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิ ดแก้ ปัญหา ผู้เรี ยนมีเจตคติอยาก
เรี ยนรู้ มีพฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู้ และสามารถเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548)
ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูวิจัยจึงสนใจที่ จะศึก ษา การพัฒ นาแนวคิด และทัก ษะการคิดแก้ ปั ญหาของนัก เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ น (Active Learning)
ร่ วมกับการสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิ ด (Guided and Opened Inquiry) ผู้วิจยั คาดหวัง
ว่าผลการวิจยั ในครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางให้ ครู ผ้ สู อนจัดการเรี ยนรู้ ที่จะส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีแนวความคิดที่ถูก ต้ องใน
เนื ้อหาวิชาเคมี มีทกั ษะการคิดแก้ ปัญหา และมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน ตระหนักถึงความสาคัญและความ
จาเป็ นของการเรี ยนวิชาเคมี และสามารถนาความรู้ ทางเคมีไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม

วิธีวิจัย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อให้ เข้ าความหมายของคาที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นีใ้ ห้ มีความหมายตรงกัน ผู้วิจัยได้ นิยามความหมาย
ของคาต่างๆ ไว้ ดงั นี ้
1. แนวคิด เรื่ องอัตราการเกิดปฏิกิริยา หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ครอบคลุม
แนวคิดย่อยทัง้ 4 คือ 1. ความหมายของอัตราการเกิดปฏิ กิริยาเคมี 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. พลังงานกับการดาเนินไปของปฏิกิริยาเคมี และ 4. ปั จจัยที่ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยวัดจาก
แบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่ องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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2. ทักษะการคิดแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน โดยวัดจาก แบบวัด
ทักษะการคิดแก้ ปัญหา ในแบบวัดนีป้ ระกอบด้ วยสถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จานวน 5 สถานการณ์ และแต่ละสถานการณ์ จะมีคาถามย่อย 4 ข้ อ คือ 1. ระบุปัญหาที่สาคัญของสถานการณ์
2. ระบุวิธีแก้ ปัญหาที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง 3. ระบุขนตอนหรื
ั้
อวิธีการแก้ ปัญหา และ ขันที
้ ่ 4. ระบุผลที่เกิดจาก
การแก้ ปัญหา
3. การสอนแบบกระตือรื อร้ นร่ วมกับการสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิ ด หมายถึง
การเรี ยนการสอนที่ทาให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้คิด ออกแบบวิธีการเพื่อหาคาตอบด้ วยตนเองอย่างมีระบบ อยู่บนพื ้นฐาน
ของหลักฐานหรื อเหตุผล โดยครู กาหนดหัวข้ อและอุปกรณ์ ที่จาเป็ นให้ ประกอบด้ วยขันตอนที
้
่สาคัญ ดังนี ้ 1. ขัน้
สร้ างความสนใจ 2. ขันส
้ ารวจและค้ นหา 3. ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุ ป 4. ขันขยายความรู
้
้ และ 5. ขันประเมิ
้
นผล
โดยแต่ละขัน้ จะมีการสอดแทรกการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ น คือมี กิจกรรมหลากหลาย ทัง้ ด้ านฝึ กทักษะการ
ทดลอง ทักษะการคิด และตรวจสอบความเข้ าใจทันทีเมื่อเรี ยนจบหัวข้ อ ที่สาคัญในขันขยายความรู
้
้ ครู กาหนด
สถานการณ์ปัญหาให้ นกั เรี ยนฝึ กทักษะการคิดแก้ ปัญหาอีกด้ วย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุม่ ที่ศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 1 ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยนทังหมด
้
ทังหมด
้
44 คน ที่ศกึ ษาในรายวิชาเคมี 3 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในจังหวัด นนทบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2558
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูลดังนี ้
1. ผู้วิจยั จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ น(Active Learning)

ร่วมกับการสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิ ด (Guided and Opened Inquiry) เพื่อ
พัฒ นาแนวคิ ด และทัก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งอัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 5 แผน รวม 15 คาบ ระยะเวลา 5 สัปดาห์ และตรวจสอบคุณภาพของแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน หลังจากนันจึ
้ ง
ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้น และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแนวทางการจัดการเรี ยนรู้
จากเอกสารต่างๆ ได้ แ ก่ การสัง เกตการณ์ การสอน บันทึก หลัง สอน และผลงานของนักเรี ยน เช่นใบ
กิจกรรม แบบฝึ กหัด และโปสเตอร์ ความรู้ที่นกั เรี ยนสร้ างขึ ้น
2. แบบวัดแนวคิด เรื่ อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จานวน 15 ข้ อ แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก พร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวน 2
ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน จากนันน
้ าแบบทดสอบไปใช้ กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศกึ ษา จานวน
43 คน ก่อนนาไปใช้ จริงกับนักเรี ยนกลุม่ ที่ศกึ ษาจานวน 44 คน โดยทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
แบบกระตือรื อร้ น (Active Leaning) ร่ วมกับการสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิ ด
(Guided and Opened Inquiry) ใช้ เวลาทดสอบ 50 นาที
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3. แบบวัด ทักษะการคิด แก้ ปัญหา เรื่ องอัต ราการเกิ ด ปฏิ กิริย าเคมี แบบทดสอบเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด จานวน 5 สถานการณ์ปัญหา ที่มีคาถามย่อยในแต่ละสถานการณ์ จานวน 4 คาถาม คือ 1.
ปั ญหาที่สาคัญของสถานการณ์คืออะไร 2. วิธีการแก้ ปัญหา 3. ขันตอนการแก้
้
ปัญหา 4. ผลที่เกิดจากการ
แก้ ปัญหา โดยแบบทดสอบผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จานวน 2 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน จากนันน
้ าแบบทดสอบไปใช้ กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศกึ ษา จานวน 43 คน
ก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง กับ นัก เรี ย นกลุ่ม ที่ ศึก ษาจ านวน 44 คน โดยทดสอบหลัง การจัด การเรี ย นรู้ แบบ
กระตือรื อร้ น (Active Learning) ร่ วมกับการสื บเสาะแบบชีแ้ นะแนวทางและการสื บเสาะแบบเปิ ด
(Guided and Opened Inquiry) ใช้ เวลาทดสอบ 50 นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์แนวคิด เรื่ อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา โดยนาคาตอบของนักเรี ยนมาจาแนกตาม
กลุ่มคาตอบตามกรอบแนวคิดของ Haidar (1997) โดยจาแนกออกเป็ น 5 แนวคิด คือ แนวคิดถูกต้ อง
(Sound understanding : SU) คือคาตอบที่แสดงให้ เห็นว่ามีแนวคิดสอดคล้ องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ทุกองค์ประกอบ แนวคิดถูกต้ องบางส่วน (Partial understanding : PU) คือคาตอบที่แสดงให้ เห็นว่ามี
แนวคิดที่สอดคล้ องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างน้ อย 1 องค์ประกอบ แนวคิดถูกต้ องบางส่วนและ
คลาดเคลื่อนบางส่วน (Partial understanding with a specific misconception : PU/SM) คือคาตอบที่
แสดงให้ เห็นว่ามีแนวคิดที่สอดคล้ องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างน้ อย 1 องค์ประกอบและมีบางส่วนที่
คลาดเคลื่อนจากแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แนวคิดคลาดเคลื่อน (Specific misconception : SM) คือ
คาตอบที่คลาดเคลื่อนจากแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีแนวคิด (No understanding : NU) คือไม่ตอบ
คาถาม หรื อตอบคาถามไม่ตรงประเด็น สุดท้ ายวิเคราะห์ผลโดยหาค่าความถี่ และค่าร้ อยละ
2. การวิเ คราะห์ทักษะการคิดแก้ ปัญหา เรื่ อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิ ดปฏิกิริยา โดยตรวจ
คาตอบของนักเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ ในแต่ละสถานการณ์มีคาถามย่อย 4 คาถาม โดยแต่ละคาถามมี
คะแนนเต็มที่ 3 คะแนน หมายถึง คาตอบที่ถกู ต้ อง สอดคล้ องกับสถานการณ์ 2 คะแนน หมายถึงคาตอบ
ที่ถกู ต้ องแต่ไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ 1 คะแนน หมายถึงคาตอบที่มีบางส่วนถูกต้ อง แต่ไม่สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ และ 0 คะแนน หมายถึงตอบผิด หรื อไม่ตอบ จากนันน
้ ามาหาค่าร้ อยละของคะแนน
ผลวิจัยและการอภิปรายผล
แนวคิดเรื่ อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีผ้ ู วิจัยแบ่งออกเป็ น 10 แนวคิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ น (Active Learning) ร่ วมกับการสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทาง
และการสืบเสาะแบบเปิ ด (Guided and Opened Inquiry) ช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และทักษะการ
แก้ ปัญหาของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนมีแนวคิดถูกต้ องมากที่สดุ สาหรับแนวคิด เรื่ อง พื ้นที่ผิวสัมผัสของสารตังต้
้ นกับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนทักษะการคิดแก้ ปัญหา พบว่า นักเรี ยนมีทักษะการคิด
แก้ ปัญหาสูงสุด ในขันที
้ ่ 2 คือ ขันระบุ
้ วิธีแก้ ปัญหา ผลวิจยั แสดงดังตารางที่ 2
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Table 1 Frequency and percentage of 11th grade Students’ Conception on Rate of Chemical Reaction
using Active Leaning Integrated with Guided and Opened Inquiry (N=44)
Concepts
Definition of the Rate of a
chemical reaction
Relation between rate of
chemical
Reaction and mol

Frequency and percentage of 11th grade Students’ Conception
SU
PU
PU/SM
SM
NU
f
%
f
%
F
%
f
%
f
%
32 72.72 7 15.91 1 2.27 4
9.10
26

29.55

18

20.45

9

10.22

25

28.41

10

11.36

Calculation in rate of
chemical reaction

1

2.27

5

11.36

16

36.36

20

45.45

2

4.55

Concept about chemical
reaction

28

63.64

11

25.00

4

9.10

1

2.27

-

-

Energy and chemical
reaction
Calculation about energetic
chemical reaction
Reactants’ concentration
with rate of chemical
reaction
Reactants’ surface with rate
of chemical reaction
Temperature with rate of
chemical reaction

33

75.00

6

13.64

4

9.10

1

2.27

-

-

57

64.77

9

10.23

7

7.95

9

10.23

6

6.82

66

75.00

15

17.05

3

3.41

4

4.55

-

-

77

87.5

10

11.36

-

-

1

1.14

-

-

31

70.45

10

22.73

1

2.27

2

4.55

-

-

Catalyst and inhibitor

39

44.31

16

18.18

21

23.86

12

13.63

-

-

390

59.09 107 16.21

66

10.00

79

11.97

18

2.73

Overall

Note : SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with Specific Misconception;
SM = Specific Misconception; NU = No Understanding

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกต้ อง (SU) ร้ อยละ 59.05 รองลงมามีแนวคิด
ถูกต้ องบางส่วน (PU) ร้ อยละ 16.21 นักเรี ยนมีแนวคิดถูกต้ องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) ร้ อย
ละ 10.00 แนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) ร้ อยละ 11.97 และไม่มีแนวคิด (NU) ร้ อยละ 2.73 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจาแนกตามแนวคิด พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดถูกต้ อง (SU) ในเรื่ องพื ้นที่ผิวสัมผัสของสารตังต้
้ นกับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี คิดเป็ นร้ อยละ 87.5 โดยนักเรี ยนสามารถเลือกคาตอบได้ ถูกต้ อง พร้ อมทัง้ อธิ บายที่มาของ
คาตอบได้ ว่า สาหรั บ คาแนะนาให้ เคี ้ยวยาลดกรดชนิดเม็ดก่อนกลืน เพื่อช่วยเพิ่มพืน้ ที่ผิวสัมผัสของยาลดกรด
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ส่งผลให้ ปฏิ กิริยาระหว่างยาลดกรดกับกรดในกระเพาะอาหารเกิ ดได้ เร็ วขึน้ เมื่อพิจารณานักเรี ยนที่มีแนวคิด
ถูกต้ องบางส่วน (PU) พบมากที่สดุ ในเรื่ อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี คิดเป็ นร้ อยละ 25 โดยนักเรี ยน
สามารถเลือกคาตอบได้ ถูกต้ องแต่อธิบายที่มาของคาตอบไม่สมบูรณ์ เช่น กลุ่มแรกอธิ บายเพียงว่าตะปูตวั ที่ 1
เกิดสนิมเพราะสัมผัสกับน ้า ส่วนกลุ่มที่ 2 อธิบายว่า ตะปูตวั ที่แช่นา้ มันไม่เกิดสนิมเพราะไม่สมั ผัสกับนา้ ซึง่ ทัง้
สองกลุม่ ไม่ได้ อธิบายถึง อีกหนึง่ องค์ประกอบในการเกิดสนิม นัน่ คือแก๊ สออกซิเจน นอกจากนี ้ยังพบว่านักเรี ยนมี
แนวคิดถูกต้ องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) และ นักเรี ยนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) มากที่สดุ
ในเรื่ อง การคานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา คิดเป็ นร้ อยละ 36.36 และร้ อยละ 45.45 ตามลาดับ สาหรับนักเรี ยนมี
แนวคิดถูกต้ องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) สามารถแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มตามแนว
คาตอบของนักเรี ยนได้ ดงั นี ้ กลุม่ ที่ 1 สามารถเลือกคาตอบได้ ถกู ต้ องแต่อธิบายที่มาของคาตอบคลาดเคลื่อน ส่วน
กลุม่ ที่ 2 เลือกคาตอบผิดแต่อธิบายที่มาของคาตอบได้ ถูกต้ องตามแนวคิดเรื่ องการคานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เช่น คาถามข้ อหนึง่ หินปูน 2 กรัม ทาปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริ กมากเกินพอ หินปูนหมดในเวลา 20 วินาที จง
หาอัตราการลดลงของหินปูนในหน่วย mol/s นักเรี ยนกลุ่มที่ 1 เลือกคาตอบถูก แต่ไม่อธิ บายที่มาของคาตอบ
และนักเรี ยนบางคนอธิบายที่มาของคาตอบว่า คลาดเคลื่อนคือ นาหินปูน 2 กรัมหารด้ วยเวลา 20 วินาที ส่วน
นักเรี ยนกลุม่ ที่ 2 เลือกคาตอบผิด แต่อธิบายที่มาของคาตอบได้ ถูกต้ องว่า เปลี่ยนหินปูน 2 กรัมให้ เป็ นจานวนโม
ลจากนันหารด้
้
วยเวลา 20 วินาที ส่วนนักเรี ยนที่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจะเลือกคาตอบผิด และอธิบายที่มาของ
ค าตอบคลาดเคลื่ อน เช่ น เดี ย วกับ นัก เรี ย นกลุ่ม ที่ 1 และนัก เรี ย นที่ ไ ม่ มีแ นวคิ ด (NU) พบมากที่ สุดในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับจานวนโมล คิด เป็ นร้ อยละ 11.36 คือนักเรี ยนที่เลือกคาตอบผิด
และอธิบายที่มาของคาตอบไม่ถกู ต้ องหรื อไม่อธิบายที่มาของคาตอบ
Table 2 Score and percentage of 11th grade Students’ Problem Solving Skill on Rate of Chemical
Reaction using Active Leaning Integrated with Guided and Opened Inquiry (N=44)
Problem
1
2
3
4
5
Average
Total

Score and percentage of 11th grade Students’ Problem Solving Skill
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Average
X
%
X
%
X
%
X
%
%
109 82.57 116 87. 88
95
71.97
98
74.24
79.17
125 94.70 119 90.15 118 89.39 117
88.64
90.72
66 50.00 67
50.75
74
56.6 67
50.75
51.89
106 80.30 122 92.42
93
70.45 112
84.85 82.00
86 65.15 127 96.21 127 96.21 125
94.70 88.07
98.4 74.55 110.2 83.48 101.4 76.82 103.8 78.64
78.37

Note X :Score

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการวัดทักษะการคิดแก้ ปัญหาของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนหลัง
เรี ยนร้ อยละ 78.37 และเมื่อวิเคราะห์ทกั ษะการคิดแก้ ปัญหา โดยแบ่งออกเป็ นขันต่
้ างๆ ได้ ผลดังนี ้ คือ 1. ขันระบุ
้
ปั ญหา นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 74.55 2. ขันระบุ
้ วิธีแก้ ปัญหา นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 83.48 3. ขัน้
ระบุขนตอนการแก้
ั้
ปัญหา/วิธีทดลอง นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 76.82 และ 4. ขันระบุ
้ ผลที่เกิดขึ ้นหลังการ
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แก้ ปัญหา นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 78.64 โดยขันที
้ ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือขันระบุ
้ วิธีแก้ ปัญหา รองลงมา
คือ ขันระบุ
้ ผลที่เกิดขึ ้นหลังการแก้ ปัญหา ขันระบุ
้ ขนตอนการแก้
ั้
ปัญหา/วิธีทดลอง และขันที
้ ่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ คือ ขันระบุ
้ ปัญหา และยังพบว่าสถานการณ์ ที่นกั เรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือสถานการณ์ ที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยร้ อยละ 90.72 และสถานการณ์ที่มีคะแนนต่าสุดคือสถานการณ์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 51.89

สรุป
การพัฒนาวัดแนวคิดเรื่ องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังจากใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ น (Active Learning) ร่ วมกับการสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทางและการสืบเสาะแบบ
เปิ ด (Guided and Opened Inquiry) พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกต้ อง (SU) ร้ อยละ 59.09 และแนวคิด
คลาดเคลื่อน (SM) ร้ อยละ 11.97 โดยนักเรี ยนมีแนวคิดเรื่ อง พื ้นที่ผิวของสารตังต้
้ นกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ถูกต้ องมากที่สดุ ซึง่ อาจเป็ นเพราะกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีการกระตุ้นด้ วยคาถามทางวิทยาศาสตร์ และให้
นักเรี ยนวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบตั ิ โดยภาพรวมนักเรี ยนตอบได้ ว่า เพราะสารตังต้
้ นมีพืน้ ที่ผิวมาก
โอกาสที่อนุภาคของสารชนกันมีมากขึ ้น ทาให้ ปฏิกิริยาหรื อผลิตภัณฑ์เกิดเร็ วขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านมา
ว่าการจัดกิจกรรมปฏิบตั ิการโดยใช้ การสืบเสาะเป็ นฐานควรถูกพัฒนาและนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนความ
เข้ าใจของนักเรี ยนในวิชาเคมี เนื่องจากวิธีนี ้สามารถทาให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการประยุกต์ใช้ ความรู้
เพื่อหาคาตอบ สามารถสร้ างองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาความเขาใจในวิชาเคมีได้ อีกด้ วย (Kakisako and
Nishikawa, 2016) และการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ การสืบเสาะแบบชี ้แนะแนวทางและการเขียนสะท้ อน
กลับมีประสิทธิภาพช่วยทาให้ ความเข้ าใจด้ านเนื ้อหาของนักเรี ยนดีขึ ้นและยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ งของ
นักเรี ยนอีกด้ วย ครู ควรให้ นักเรี ยนวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิ บัติจริ งในขัน้ ตอนการวางแผนนี น้ ักเรี ยน
จะต้ องเขียนขันตอนต่
้
างๆ ออกมาให้ ครบถ้ วนและถูกต้ องสามารถนาไปใช้ ทดลองได้ จริ ง จากนันเมื
้ ่อนักเรี ยนลง
มือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ นักเรี ยนต้ องเขียนสรุ ปผลพร้ อมนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อน (Gupta and Burke,
2015) ส่วนแนวคิดเรื่ องการคานวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีแนวคิดถู กต้ องน้ อยที่สดุ ผู้วิจยั พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่ขาดทักษะส่วนการคานวณและความรู้ เรื่ องปริ มาณสัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่ อง โมล จึงไม่สามารถ
เปลี่ ยนหน่ วยจากกรั มของสารเป็ นจ านวนโมลได้ เป็ นสาเหตุข องแนวคิดที่ คลาดเคลื่อนในเรื่ องการคานวณ
เกี่ ยวกับอัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี แสดงว่าแนวคิดพื น้ ฐานของเรื่ องหนึ่งจาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ ในอีกเรื่ องหนึ่ง
ดังนันครู
้ ผ้ สู อนต้ องทบทวนให้ นกั เรี ยนมีความรู้ พื ้นฐานที่จาเป็ นในการเรี ยนรู้ เรื่ องนัน้ ๆ สอดคล้ องกับงานวิจยั ใน
อดีตที่กล่าวว่า ถ้ านักเรี ยนมีแนวคิดพื ้นฐานที่คลาดเคลื่อน ก็จะส่งผลให้ แนวคิดอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันคลาดเคลื่อน
ไปด้ วย (สุวนิตย์ บุญเพ็ง, 2556)
จากการวิจยั ยังพบอีกว่า นักเรี ยนมีคะแนนทักษะการคิดแก้ ปัญหาหลังเรี ยนร้ อยละ 78.37 และขัน้ ของ
ทักษะการคิดแก้ ปัญหาที่นกั เรี ยนมีคะแนนสูงที่สดุ อยู่ในขันที
้ ่ 2 ขันระบุ
้ วิธีแก้ ปัญหา คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 83.48
อาจเป็ นเพราะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนร่ วมกันคิด ร่ วมกันวางแผน มีครู คอยช่วย
ชีแ้ นะแนวทางในแต่ละขัน้ ของการเรี ยนเพื่อนาไปสู่ การแสวงหาคาตอบ นักเรี ยนได้ ฝึกทักษะนี ท้ งั ้ 5 แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิดแก้ ปัญหา และการสืบเสาะระดับสูง (การสืบเสาะแบบเปิ ด) เป็ นการ
เรี ยนการสอนที่เหมือนกับการทางานของนักวิทยาศาสตร์ ซงึ่ สามารถช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิดขันสู
้ ง เช่น
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การตัง้ คาถาม การออกแบบการทดลอง การคิดอย่างมีวิจารณญาน การคิดแบบสมเหตุสมผล และสามารถ
สะท้ อนความคิดได้ (Zion and Mendelovici, 2012) นอกจากนี ้การจัดการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทักษะ
การคิดแก้ ปัญหาอย่างมีขนตอนและต่
ั้
อเนื่องโดยใช้ สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ผนวกกับการร่ วมแสดงความ
คิดเห็น การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น การแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการแก้ ปัญหา โดยครู มีบทบาทคอยแนะนา ช่วยเหลือเตรี ยมข้ อมูล ให้ นกั เรี ยนพบปั ญหาด้ วยตัวเอง
จากสถานการณ์ ทาความเข้ าใจกับปั ญหา เลือกปั ญหา พร้ อมทังเสนอแนวทางในการแก้
้
ปัญหา เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ (มณฑณา พรรพสุทธิ์, 2553) ส่วนขัน้ ที่มีคะแนนน้ อยที่สุดคือ ขันระบุ
้ ปัญหา จากการ
วิจยั พบว่าสถานการณ์ ปัญหาที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึน้ มีปัญหามากกว่า 1 ปั ญหา โดยนักเรี ยนต้ องเลือกปั ญหาที่สาคัญ
ที่สดุ และสอดคล้ องกับสถานการณ์มากที่สดุ สาเหตุนี ้จึงทาให้ มีนกั เรี ยนบางส่วนระบุปัญหาที่ไม่ใช้ ปั ญหาสาคัญ
ของสถานการณ์นนๆ
ั ้ อีกประการหนึง่ อาจเพราะนักเรี ยนยังขาดทักษะในการระบุปัญหาจึงจาเป็ นต้ องจัดการเรี ยน
การสอนเพิ่มในส่วนนี ้ให้ มากขึ ้นเพื่อให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการระบุปัญหาที่ดีขึ ้น
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การพัฒนาความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ของ
นิสิตครู วิทยาศาสตร์ โดยการเผยแพร่ คลิปวีดทิ ัศน์ บนเฟสบุ๊ค
The Development of Pre-service Science Teachers’ Understanding of Basic Science Concepts by
Interactive Video Clips on Facebook
อัจราพรรณ ล้ วนมณี1* ชนากานต์ อินทศรี 1 สุภา สิงห์โตแก้ ว1 และ ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน2
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานเกี่ยวกับ แนวคิด
เรื่ องเซลล์ สืบพันธุ์ อะตอม และแรงปฏิ กิริยาและแรงคู่ปฎิกิริยาของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการ
เผยแพร่ ค ลิ ป วี ดิทัศน์ ท างเฟสบุ๊ค เครื่ องมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ 1) แบบวัดแนวคิดวิ ท ยาศาสตร์ พื น้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ แก่ แนวคิดเรื่ องเซลล์สืบพันธุ์ อะตอม และแรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฎิกิริยาและ 2) คลิปวีดิทศั น์ เพื่อ
เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวแนวคิดพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางเฟสบุ๊ค ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มคาตอบ
ของนิสิตเป็ น 5 กลุ่ม จากนันผู
้ ้ วิจยั หาค่าความถี่และร้ อยละของคาตอบในแต่ละกลุ่มผลการวิจยั พบว่า การเผยแพร่
คลิ ป วี ดิ ทัศ น์ ท างเฟสบุ๊ คช่ วยพัฒ นาความเข้ า ใจแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ พื น้ ฐานของนิ สิ ต สาขาวิ ช าการสอน
วิทยาศาสตร์ ได้ ทุกแนวคิดโดยเฉพาะแนวคิดเรื่ องเซลล์สืบพันธุ์ที่ก่อนชมคลิปวีดิทศั น์ ผ่านทางเฟสบุ๊คนิสิตมีความ
เข้ าใจสอดคล้ องกับ แนวคิดวิท ยาศาสตร์ จานวน 3 คน (ร้ อยละ 10.34) แต่ห ลังชมวี ดิทัศน์ นิ สิ ตมีความเข้ าใจ
สอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้นเป็ น จานวน 29 คน (ร้ อยละ100.00)

ABSTRACT
This study aimed to develop 29 pre-service science teachers’ understanding of basic science
concepts by sharing video clips on Facebook in the first semester of the academic year 2015. The
research instruments were 1) Basic science concept test about gamete, atom, action and reaction force
and 2) video clips for sharing those basic science concepts on Facebook. The researchers analyzed
data by grouping pre-service science teachers’ answers in 5 groups and then calculated frequencies
and percentages. The findings showed that sharing video clip on Facebook could develop pre-service
science teachers’ understanding of basic science concepts especially in concept of gamete. Before
sharing video clip on Facebook, there were 3 (10.34%) pre-service science teachers having their
understanding of gamete concept in group of Sound understanding. But after sharing video clip on
Facebook, there were 29 (100%) pre-service science teachers in this group.
Keywords: Basic science concept, Pre-service science teachers, and Sharing video clip on Facebook
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คานา
ครู เป็ นวิชาชีพชันสู
้ งที่มีหน้ าที่ในการอบรมสัง่ สอนและเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่ศิษย์ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ถูกต้ องนัน้ ถือเป็ นหน้ าที่หลักของครู โดยเฉพาะผู้ที่จะเป็ นครู วิทยาศาสตร์ ในอนาคต วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้
ประชาชนสามารถนาความรู้ ที่เรี ยนมาใช้ ในการดารงชีวิตได้ ผู้วิจยั จึงตระหนักว่าการเป็ นครู วิทยาศาสตร์ ที่ดีนนั ้ จึง
ควรมีความรู้ ความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ ที่ถกู ต้ อง หากครู วิทยาศาสตร์ มีความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
ด้ านชีววิทยา เคมี และฟิ สิกส์ ไม่ถูกต้ อง ก็ย่อมนามาซึ่งแนวคิดที่คลาดเคลื่อนให้ กับนักเรี ยนได้ เช่นกัน แนวคิดที่
คลาดเคลื่อนนี ้ยังส่งผลให้ การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ของนักเรี ยนเกิดยากยิ่งขึ ้น (Tyler, 2002) สาหรับแนวคิดพื ้นฐานที่
พบว่า นักเรี ยนมีความเข้ าใจคลาดเคลื่อน ได้ แก่ แนวคิดเรื่ องเซลล์สืบพันธุ์ (สุนิษา คาสะอาด, 2558) อะตอม(ภร
ทิพย์ สุภทั รชัยวงศ์, 2558) และแรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ ฎิกิริยา (สุรศักดิ์ อินสองใจ, 2558)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีก้าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว คนไม่วา่ จะอยู่ที่ไหนทัว่ ทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
อย่างง่ายดายโดยใช้ เครื อข่ายสังคม ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสภาวะแวดล้ อมในการทางานร่ วมกันที่ม่งุ เน้ นในการสร้ างและ
สะท้ อนให้ เห็นถึงเครื อข่าย หรื อความสัมพันธ์ ทางสังคม (เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ, 2556) สถิติจาก Creotivo.com
ในปี พ.ศ.2556 พบว่าสถิติอตั ราการใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่คนนิยมใช้ มากที่สุด คือ เฟสบุ๊ค(Facebook)
เป็ นบริ การบนอินเทอร์ เน็ตบริ การหนึ่งที่จะทาให้ ผ้ ูใช้ สามารถติดต่อสื่อสารและร่ วมทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรื อ
หลาย ๆ กิจกรรมกับผู้ใช้ Facebook คนอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการตังประเด็
้
นถามตอบในเรื่ องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ
โพสต์คลิปวีดิทศั น์ เขียนบทความหรื อบล็อก แชทคุยกัน เล่นเกมแบบเป็ นกลุม่ และยังสามารถทากิจกรรมอื่น ๆ ผ่าน
แอพลิเคชัน่ เสริ ม (Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย โดยแรงจูงใจที่ทาให้ เกิดสังคม เครื อข่าย ได้ แก่ ความคาดหวัง
จากการให้ แ ละรั บ ความต้ องการมีชื่ อเสี ย ง ความภาคภูมิใ จ การมีอารมณ์ หรื อความรู้ สึก ร่ วมกัน จะเห็ นได้ ว่า
เครื อข่ายสังคมเป็ นศูนย์ แห่งการเรี ยนรู้ และเป็ นห่วงโซ่การศึกษาขนาดใหญ่ที่ทรงประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู้ แบบไร้
ขีดจากัด ซึง่ ครู และนักเรี ยนสามารถเข้ าถึงได้ จากทุกเวลาและทุกสถานที่ (ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน, 2554)
จากความสาคัญและเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น คณะผู้วิจัยจึงมีวตั ถุประสงค์ในการสารวจว่านิสิตสาขาการ
สอนวิทยาศาสตร์ วา่ มีความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานเป็ นอย่างไรก่อนจัดทาคลิปวีดิทศั น์เพื่อพัฒนาแนวคิด
วิทยาศาสตร์ พื ้นฐานที่ถกู ต้ องให้ กบั นิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการเผยแพร่
คลิปวีดิทศั น์ทางเฟสบุ๊ค

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงตีความ (Interpretive research) ที่มงุ่ พัฒนาแนวคิดพื ้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ แก่แนวคิดเรื่ อง เซลล์สบื พันธุ์ อะตอม และ แรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ ฏิกิริยาโดยการเผยแพร่ คลิป
วีดิทศั น์ทางเฟสบุ๊ค โดยการวิจยั เชิงตีความเปิ ดโอกาสสร้ างความรู้ ในเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์
นอกจากนันยั
้ งช่วยให้ ครู มีแนวทางที่ดีกว่าในการสะท้ อนผลการทางานของตน องค์ประกอบด้ านสังคม การมี
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ปฏิสมั พันธ์กนั ทางสังคม ถือเป็ นประเด็นสาคัญสาหรับผู้วิจยั เชิงตีความ Erickson (1986) ได้ ให้ แนวทางสาคัญ
สาหรับการวิจยั เชิงตีความว่า เป็ นการวิจยั ที่พยายามรวมการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความละเอียดมากและการสื่อ
ความหมายในชีวิตประจาวันซึง่ อยู่ในการปฏิสมั พันธ์ในสังคมกับการวิเคราะห์ในมุมกว้ างของบริ บททางสังคม ด้ วย
การแฝงตัวเข้ าไปศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างที่กาลังศึกษา (โชคชัย, 2549)

กลุ่มที่ศึกษา
กลุม่ ที่ศกึ ษาครัง้ นี ้เป็ นนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ตงแต่
ั ้ ปี ที่ 1-5 ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่ง
หนึง่ ในกรุ งเทพมหานคร ที่สมัครใจให้ ข้อมูล จานวน 29 คน เป็ นนิสิตชาย5คน และเป็ นนิสิตหญิง24คนในภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2558

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
ผู้วิจยั ได้ จดั ทาแบบทดสอบก่อนและหลังการเผยแพร่ สื่อวีดิทศั น์ที่มีเนื ้อหาพื ้นฐานได้ แก่ แนวคิดเรื่ อง เซลล์
สืบพันธุ์ อะตอม และ แรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฏิกิริยา ประกอบด้ วยคาถามปลายเปิ ด 3 ข้ อ โดยที่มาของคาถามใน
แบบวัด แนวคิด วิ ท ยาศาสตร์ พื น้ ฐานมาจากการตรวจเอกสาร จากการตรวจเอกสารงานวิ จัย และสอบถาม
ผู้เชี่ ยวชาญและนิ สิต ในสาขาการสอนวิ ทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับเนื อ้ หาที่ เกิ ดความคลาดเคลื่อนโดยพิ จารณาจากที่
นักเรี ยนควรทราบจากการเรี ยนรู้ ในแต่ละหัวข้ อ จากนัน้ นาไปทดสอบกับกลุ่มที่ มีลักษณะคล้ ายกับกลุ่มที่ ศึกษา
จานวน 40 คน
2. คลิปวีดิทศั น์เผยแพร่ ความรู้ บนเฟสบุ๊คผู้วิจยั มีขนตอนในการจั
ั้
ดทาสื่อวีดิทศั น์ ดังนี ้
เลือกแนวคิดที่นิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้ าใจคลาดเคลื่อนที่สดุ มาสืบค้ นคาตอบที่ถูกต้ องมาสร้ าง
คลิ ป วีดิ ทัศ น์ เพื่ อเผยแพร่ ความเข้ าใจแนวคิดวิ ทยาศาสตร์ ที่ ถูกต้ อง โดยติดต่ออาจารย์ จากภาควิ ชาสัตววิ ท ยา
ภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร
เพื่อขอสัมภาษณ์ และถ่ายทาคลิปวีดิทัศน์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ในการทางานและตาแหน่งทางวิชาการ
การติดต่อขอเข้ าพบหรื อขอสัมภาษณ์ ผู้วิจยั มีการวางแผนและติดต่อล่วงหน้ า เพื่อให้ ได้ เวลาที่ตรงกันและไม่รบกวน
ภาระงานของอาจารย์ในการให้ ข้อมูลความรู้ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังมีการสืบค้ นความรู้ เพิ่ มเติมจากหนังสือหลาย ๆ เล่ม
เช่น หลักชี ววิทยา (อิศนัน ท์ วิวัฒนรั ตนบุตร, 2555) เคมีทั่วไป (ราณี สุวรรณพฤกษ์ , 2553) และฟิ สิก ส์
มหาวิทยาลัย1 (พงษ์ ศกั ดิ์ ชินนาบุญ, 2550) เพื่อให้ ข้อมูลความรู้ ที่ได้ มีความถูกต้ องแม่นยาและมีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการทาคลิปวีดิทศั น์ ก่อนนาคลิปวีดิทศั น์ไปเผยแพร่ ในเฟสบุ๊ค ผู้วิจยั นาเสนอ
คลิปวีดิทศั น์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม เพื่อปรับแก้ ไขก่อนนาไปเผยแพร่ จริ ง ซึง่ การเผยแพร่ คลิป
วีดิทศั น์บนเฟสบุ๊ค ผู้วิจยั เลือกเผยแพร่ ในกลุ่มของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยตังค
้ าถามเพื่อเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกในกลุ่มเข้ ามาแสดงความคิดเห็น ก่อนจะจะมีการเผยแพร่ คลิปวีดิทศั น์ กาหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ แต่
ละคลิปห่างกันประมาณหนึง่ สัปดาห์เมื่อเผยแพร่ คลิปแนวทางคาตอบแล้ วก็ตงค
ั ้ าถามในประเด็นถัดมา ทาเช่นนี ้จน
ครบทัง้ 3 ประเด็น
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ให้ นิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สมัครใจให้ ข้อมูลทาแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานก่อน
ชมคลิปวีดิทศั น์ในวันการประชุมสาขาของสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผู้วิจยั เห็นว่าเป็ นโอกาสที่มีนิสิตอยู่
พร้ อมเพรี ยงกันมากที่สดุ
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ เผยแพร่ คลิปวีดิทศั น์ไปยัง Facebook กลุม่ ทีละสัปดาห์โดยเริ่ มจากคลิปวีดิทศั น์ที่มีเนื ้อหา
เกี่ ย วกับ เซลล์ สื บ พัน ธุ์ อะตอม และ แรงปฏิ กิ ริ ย าและแรงคู่ป ฏิ กิ ริ ย าตามล าดับ เพื่ อให้ นิ สิ ต สาขาวิ ช าการสอน
วิทยาศาสตร์ ที่สมัครใจให้ ข้อมูลได้ ศกึ ษาด้ วยตนเองและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับเนื ้อหาในคลิปวีดิ
ทัศน์ เพื่ อส่งเสริ มความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ ได้ อีกทาง เมื่อเสร็ จสิน้ การนาเสนอคลิปวีดิทัศน์ ผู้วิจัยให้ นิสิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สมัครใจให้ ข้อมูลทาแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานซึง่ มีข้อคาถามเหมือนเดิม
อีกครัง้

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยอ่านคาตอบของนิ สิตสาขาวิชาการสอนวิ ทยาศาสตร์ ที่ส มัครใจให้ ข้อมูล ทัง้ ก่อนและหลังชมคลิ ป
วีดทิ ศั น์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานอย่างละเอียด เพื่อจัดกลุ่มแนวคิดตามแบบของ Abraham et
al. (1992) เป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) แนวคิดถูกต้ อง (Sound Understanding) 2) แนวคิดถูกต้ องบางส่วน (Partial
Understanding) 3) แนวคิดถูกต้ องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน (Partial Understanding with Specific
Misconception) 4) แนวคิดคลาดเคลื่อน (Specific Misconception) และ 5) ไม่มีแนวคิด ไม่ตอบคาถาม ไม่
อธิบายคาตอบ หรื อ ตอบในลักษณะทวนคาถามหรื อตอบไม่ตรงประเด็น (No Understanding) หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั หา
ค่าความถี่และร้ อยละของคาตอบในแต่ละกลุม่

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั พบว่าการเผยแพร่ คลิปวีดิทศั น์เกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน ได้ แก่
แนวคิดเรื่ องเซลล์สืบพันธุ์ อะตอม และ แรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ ฏิกิริยา ผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่มสามารถพัฒนาความ
เข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ ทกุ แนวคิด ดังแสดงในตารางด้ านล่าง
Table 1 The number and Percentage of Pre-service science teachers’ understanding basic science concept in
each group of understanding
Group of
Concepts
1. Gamete
2. Atom
3. Action
and
reaction
force

SU
pretest
3(10.34)
1(3.45)

posttest
29(100.00)
28(96.55)

0(0.00)

28(96.55)

PU
pretest
posttest
5(17.24)
0(0.00)
15(51.72)
(3.45)
0(0.00)

0(0.00)

PU/SM
pretest
posttest
8(27.59)
0(0.00)
13(44.83) 0(0.00)
2(6.90)
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1(3.45)

SM

NU

pretest
13(44.83)
0(0.00)

posttest
0(0.00)
0(0.00)

pretest
0(0.00)
0(0.00)

posttest
0(0.00)
0(0.00)

24(82.76)

0(0.00)

3(10.34)

0(0.00)
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ทังนี
้ ้เมื่อวิเคราะห์เนื ้อหาของคาตอบที่นิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ตอบมา ผู้วิจยั พบว่านิสิตมีความ
เข้ าใจแต่ละแนวคิดมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. แนวคิดเรื่ องเซลล์ สืบพันธุ์
เมื่อถามนิสิตว่า “เมื ่ออสุจิและไข่เกิ ดการปฏิ สนธิ จะพัฒนาไปเป็ นตัวอ่อน คุณคิ ดว่าอสุจิและไข่
ก่อนการปฏิ สนธิ จดั เป็ นสิ่ งมี ชีวิตหรื อไม่ เพราะเหตุใด” ผู้วิจยั พบว่านิสิตส่วนน้ อยจานวน 3 คน (10.34%) มี แนวคิ ด
ที ่ถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิ ดวิ ทยาศาสตร์ โดยระบุว่า “อสุจิและไข่เป็ นเซลล์ ที่มีชีวิต แต่ไม่ใช่สิ่งมี ชีวิต เพราะมี
อายุขยั สัน้ ไม่สามารถสร้ างอาหารได้เอง ไม่มีการสร้ างเซลล์ สืบพันธุ์ของตัวเอง นอกจากนี ้ยงั ไม่สามารถจัดจาแนก
ตามอนุกรมวิ ธานได้” นิสิตส่วนใหญ่13 คน (44.83%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน ดังตัวอย่างคาตอบ
ของนิสิตที่ตอบว่า “อสุจิและไข่จดั เป็ นสิ่ งมี ชีวิต เพราะเคลื ่อนที ่และสื บพันธุ์ได้ ” นิสิตจานวน 8 คน (27.59%) มี
แนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน โดยระบุว่า “ทัง้ อสุจิและไข่ไม่เป็ นสิ่ งมี ชีวิต แต่
เป็ นอวัยวะสื บพันธุ์ จะเป็ นสิ่ งมี ชีวิตได้ก็ต่อเมื ่อเป็ นไซโกตและเกิ ดเป็ นสิ่ งมี ชีวิตรอดได้ ” นิ สิตจานวน 5 คน
(17.24%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ องบางส่วน ซึง่ เข้ าใจว่า “ อสุจิและไข่ไม่เป็ นสิ่ งมี ชีวิต อสุจิและไข่ ขาด
คุณสมบัติบางข้อที ่นิยามสิ่ งมี ชีวิต แต่อสุจิและไข่จดั ว่าเป็ นภาวะการมี ชีวิต ที ่มีกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ ”
และไม่มีนิสิตคนใดที่ ไม่เข้ าใจแนวคิดนี เ้ ลย แต่หลังการเผยแพร่ วีดิทัศน์ ผู้วิ จัยพบว่านิ สิตทุกคนจานวน 29 คน
(100.00%) มีแนวคิดอยู่ในกลุม่ แนวคิดถูกต้ อง
2. แนวคิดเรื่ องอะตอม
เมื่อถามนิ สิตว่า “โต๊ ะไม้ มี อะตอมหรื อไม่ เพราะเหตุใด (ถ้ามี เป็ นอะตอมชนิ ดใดบ้าง)” ผู้วิจัย
พบว่า มีนิ สิ ตเพี ย ง 1 คน (3.45%) เท่ านัน้ ที่ มีแ นวคิดถูกต้ อง โดยระบุว่า “มี อะตอมสสารทุก ชนิ ดมี อะตอมเป็ น
องค์ ประกอบซึ่ งไม้มีองค์ ประกอบเป็ นสารอิ นทรี ย์ประกอบไปด้วย Carbon Hydrogen และ Oxygen ดังนัน้ ไม้จึง
ประกอบด้วยอะตอมของธาตุ Carbon Hydrogen และ Oxygen” นิสิตส่วนใหญ่15 คน (51.72%) มีแนวคิดอยู่ใน
กลุ่มแนวคิดถูกต้ องบางส่วน โดยระบุว่า “มี อะตอมของไม้” นิสิตจานวน 13 คน (44.83%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่ม
แนวคิดถูกต้ องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน ดังตัวอย่างคาตอบของนิสิตที่ตอบว่า “อะตอมเป็ นพื น้ ฐานของทุก
ๆ สิ่ ง สิ่ ง ของทุกอย่ างประกอบด้วยอะตอมเล็ ก ๆ ซึ่ งโต๊ ะ ไม้เมื ่อแบ่ งย่ อย ๆ ก็ จ ะประกอบด้วยอะตอมมี โปรตอน
นิ วตรอนและอิ เล็กตรอน” นอกจากนีไ้ ม่พบว่านิสิตแนวคิดคลาดเคลื่อนหรื อไม่มีแนวคิดนี ้เลย แต่หลังการเผยแพร่
วีดิทัศน์ ผู้วิจัยพบว่านิสิตเกือบทัง้ หมด 28 คน (96.55%) มีแนวคิดถูกต้ อง และมีเพียง 1 คน (3.45%) มีแนวคิด
ถูกต้ องบางส่วน
3. แนวคิดเรื่ อง แรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฎิกริ ิยา
เมื่อถามนิ สิตว่า “เด็ กชายณเดชยื นนิ่ งอยู่ บนพื ้นสนามฟุตบอลกลางแจ้ง คุณคิ ดว่าน้ าหนักของ
เด็กชายณเดชกับแรงปฏิ กิริยาในแนวตัง้ ฉากเป็ นคู่แรงกิ ริยา (Action) กับแรงคู่ปฏิ กิริยา (Reaction) กันหรื อไม่
เพราะเหตุใด” ผู้วิจยั พบว่าไม่มีนิสิตที่มีแนวคิดที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ ฏิกิริยา โดยแนวคิดที่ถกู ต้ อง
คือ น ้าหนักของเด็กชายณเดชไม่ใช่ค่แู รงกิริยา-ปฏิกิริยา เนื่องจากน ้าหนักของณเดชที่กระทาต่อพื ้นเป็ นคู่แรงกิริยาปฏิกิริยาที่พื ้นกระทาต่อณเดช และแรงปฏิกิริยาในแนวตังฉากเป็
้
นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยากับแรงดึงดูดของโลก นิสิต
ส่วนใหญ่จานวน 24 คน (82.76%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยระบุว่า “เป็ นไปตามกฎของคู่แรง
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ปฏิ กิริยาและแรงกิ ริยาคื อมี ขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามกันกระทากับวัตถุคนละชนิ ด ” ที่มีแนวคิดถูกต้ องบางส่วน
และบางส่วนคลาดเคลื่อน และมีนิสิตจานวน 3 คน ไม่มีแนวคิด โดยตอบว่า “เป็ น แต่ไม่ทราบเหตุผล” นิสิตจานวน
2 คน (6.90%) ที่มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน โดยระบุว่า “ ไม่เป็ นแรงคู่
ปฏิ กิริยาไม่ได้บอกว่าตัง้ ฉากกับอะไรถ้าเป็ นตัง้ ฉากกับคนถื อว่าไม่เป็ นถ้าตัง้ ฉากกับพื น้ ถื อว่าเป็ นคื อต้องมี แรงกระทา
สองส่วนคื อพื ้นกับคนแต่ในคาถามเจาะจงเพี ยงเด็กชายณเดชจึ งไม่เป็ น ” หลังจากการเผยแพร่ วีดิทศั น์ นิสิตส่วน
ใหญ่ จานวน 28 คน (96.55%) มีแนวคิดถูกต้ อง และมีนิสิตเพียง 1 คน (3.45%)

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึก ษา ผู้วิจัย พบว่าก่ อนการเผยแพร่ วีดิทัศน์ ท างเฟสบุ๊ค นิ สิ ตสาขาการสอน
วิทยาศาสตร์ ที่สมัครใจให้ ข้อมูลมีความเข้ าใจแนวคิดคลาดเคลื่อน ในเรื่ องเซลล์สืบพันธุ์ อะตอม และแรงปฏิกิริยา
และแรงคู่ปฏิกิริยา เช่นเดียวกับที่พบจากนักเรี ยน (ภรทิพย์ สุภทั รชัยวงศ์ , 2558; สุนิษา คาสะอาด, 2558; สุรศักดิ์
อินสองใจ, 2558) ผู้วิจยั มีการตังค
้ าถามเชิญชวนให้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความเข้ าใจร่ วมกันผ่าน
ทางเฟสบุ๊ค ซึง่ เป็ นกลุ่มของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และกาหนดวันในการเผยแพร่ คลิปเพื่ออธิบายแนวคิด
พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละประเด็น หลังจากเผยแพร่ เผยแพร่ วีดิทศั น์ทางเฟสบุ๊ค ผู้วิจยั พบว่านิสิตที่มีความ
เข้ าใจแนวคิดดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น ซึง่ การเผยแพร่ คลิปวีดิทศั น์ทางเฟสบุ๊คช่วยพัฒนา
ความเข้ าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ได้ ทุกแนวคิดโดยเฉพาะแนวคิด
เรื่ องเซลล์สืบพันธุ์ พบว่าหลังการเผยแพร่ วีดิทศั น์นิสิตทุกคนมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้ อง ส่วนแนวคิดเรื่ อง
อะตอม หลังการเผยแพร่ วีดิทศั น์ผ้ วู ิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่ มีแนวคิดถูกต้ อง และมีเพียงส่วนน้ อยที่มีแนวคิดถูกต้ อง
บางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน และแนวคิดเรื่ องแรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฏิกิริยา หลังการเผยแพร่ คลิปวีดิทศั น์
พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีแนวคิดที่ถูกต้ อง และมีเพียงส่วนน้ อยที่ มีแนวคิดถูกต้ องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน
แสดงให้ เห็นว่าคลิปวี ดิทัศน์ ช่วยพัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจ แนวคิดของนิ สิตให้ ถูกต้ อ งมากขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของระวิ แก้ วสุกใส (2556) ที่พบว่าเฟสบุ๊ค สามารถนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาบทเรี ยน
โดยเป็ นช่องทางในการแบ่งปั นความรู้ หรื อแสดงความคิดเห็น ทังนี
้ ้สาเหตุสว่ นหนึ่งในการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์
ของนิสิตมาจากได้ ตัง้ ประเด็นถามตอบในเรื่ องที่สนใจ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างนิสิตที่ได้ รับชมวีดิทัศน์ ทาง
เฟสบุ๊ค การพิมพ์ ข้อความคุยกันแบบทันที รวมทัง้ การเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทุกเวลาและสถานที่ (ศรี ศักดิ์ จารมรมาน,
2554)

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เนื่องจากการเผยแพร่ วีดิทัศน์ ผ่านทางเฟสบุ๊คเป็ นการแสดงความคิดเห็นแบบเปิ ดเผย สามารถแสดง
ความคิด ความเข้ าใจของตนเองได้ อย่างอิสระ แต่นิสิตบางคนไม่มนั่ ใจในการแสดงความคิดเห็น ควรเพิ่มช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ผู้วิจยั ควรสารวจความเข้ าใจคลาดเคลื่อนในหัวข้ ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิทยาศาสตร์ เทียม เนื่องจากเป็ น
เรื่ องใกล้ ตวั ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ ในชีวิตประจาวัน ที่สามารถนาความรู้ ความเข้ าใจ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
มาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตได้ เป็ นต้ น
2. ในการเก็บข้ อมูลการวิจยั ควรมีการเก็บข้ อมูลศึกษาระดับชันของนิ
้
สิตที่ทาการเก็บข้ อมูล
3. ผู้วิจัยควรสารวจความเข้ าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานกับบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ อันเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสูตรให้
เหมาะสมขึ ้นต้ องไป
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การพัฒนาความรู้ การเพิ่มมูลค่ าผลผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร จังหวัดกาแพงเพชร
Knowledge Development for Cassava Value Added of Farmer at Kham Phang Phet Province
อาพร เนติ1* และ ราตรี ศิริพนั ธุ์1
Amporn Neti1* and Ratree Siriphan1

บทคัดย่ อ
การพัฒนาความรู้ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เกษตรกร
ปลูกมันสาปะหลัง 30 ราย สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสัมภาษณ์ และจดบันทึกใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่าเกษตรกรทุกรายผลิตและขายมันสาปะหลังสด
และมันเส้ น เกษตรกรเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมน าความรู้ ที่ ได้ รั บจากบทเรี ยนการแปรรู ปมันเส้ นสะอาด ความรู้ จาก
เจ้ าหน้ าที่เรื่ องต้ นทุนการผลิต ผลตอบแทน และรายได้ สุทธิ รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนในการใช้ เครื่ องฝานมันเส้ น
และการจัดการลานตากชุมชน มาสู่การปฏิบตั ิจนได้ ความรู้ จริ ง จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการแปรรู ปและการ
บริ หารจัดการมันเส้ นสะอาด คิดต้ นทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิ ได้ เห็ นถึงประโยชน์ ว่าการทามันเส้ นทาให้
สามารถเก็บเพื่อรอการจาหน่ายเกิดอานาจในการต่อรองเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารจัดการการผลิต
และการตลาดของเกษตรกร จึงสามารถนาเสนอเป็ นรู ปแบบในการพัฒนาความรู้ การเพิ่ มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลัง
เป็ นมันเส้ นสะอาดของเกษตรกร

ABSTRACT
The research were studied knowledgeable development in the role of value added on cassava
production. The sampling were selected 30 experienced and knowledgeable farmer ever made tapioca chip
processing. Specific data were collected by interview job, observation, and parcipatorylearning process. The
study farmer that all participant were cultivated and distributed raw material and tapioca from participated
learning process when knowledge from clean tapioca chip processing practical, production cost knowledge
from government officer, tapioca chip processing cost, salary and net income. In addition local wisdom to
used tapioca slice machine and community dry ground management. They could bring the knowledge into
practice it end to realistic fast from analyzed, clean tapioca chip data synthesis, tapioca chip processing
machine, appropriate tapioca chip processing management and administration, costing production calculate
this processing used available until calculated to net Rather of Investment (RoI). Farther more tapioca chip
processing products were store to market price process. Farmer might added empowerment for negotiated
of fair price and reached affect to high potential on market administration and management. Finally farmer
might be could pattern for knowledge development model on clean tapioca chip production.

Key Words: tapioca chips, value added, model to develop, knowledge
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คานา
การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ เรี ยนเพื่อให้ ร้ ู และปฏิบตั ิเพื่อจัดการความรู้ ไม่มีอคติจะทาให้ เกิด
การพัฒนาด้ วยการเรี ยนให้ ร้ ู และนาไปสู่การจัดการความรู้ ต่อไป (ประพนธ์ , 2547) กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง ใช้ ประสบการณ์ การอภิปราย ความคิดรวบยอด และประยุกต์แนวคิดจนเกิดเป็ นแนวทาง
ของตนเอง (กรมสุขภาพจิต, 2544) การพัฒนาความรู้ เป็ นกระบวนการที่บุคคลนาข้ อมูลข่าวสารจากสารสนเทศ และ
ความรู้ ที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน จนเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
หรื อต่อยอดสร้ างเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ (กรมยุทธการทหารอากาศ, 2559) การรวบรวมความรู้ ให้ อยู่ในรู ปที่
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ด้วยแบ่งปั นความรู้ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และกระจายความรู้ ระหว่างบุคคล กลุ่มคน ร่ วมกัน
แก้ ปัญหาก่อให้ เกิดการถ่ายโอนทางความรู้ ขององค์กรหรื อชุมชน จะเกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาทางความรู้ อย่างต่อเนื่อง
(จิ รัชฌา, 2555) กระบวนตัดสินใจและการยอมรั บวัตกรรมของเกษตรกร มี 5 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ตระหนักรั บรู้ สนใจ
ไตร่ ตรอง ทดลองทา และนาไปใช้ หรื อยอมรั บไปปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558) ประเทศไทยมีมนั สาปะหลัง
เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ แปรรู ปขัน้ ต้ น ได้ แก่ แป้งมันสาปะหลังดิบ มันเส้ น และมันอัดเม็ด
เป็ นอันดับ 1 ของโลก ดังนัน้ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลังโดยการแปรสภาพเป็ นมันเส้ นสะอาด เป็ นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาการจัดการคุณภาพสิ นค้ าเกษตร ที่ เกษตรกรสามารถดาเนิ นการได้ ด้ วยตนเอง (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2557) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลังด้ วยการทามันเส้ น (Chips) เป็ นการแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าใน
เบื ้องต้ น มีกระบวนการทาความสะอาดสิ่งเจือปนที่ติดมากับหัวมัน นาใส่เครื่ องตัดหรื อใช้ มีดหัน่ เป็ นชิ ้น แล้ วนาไปตาก
แดดบนลานคอนกรี ตหรื อพื ้นที่ปูด้วยวัสดุ มันเส้ นที่แห้ งดีเก็บรวบรวมส่งขายเป็ นวัตถุดิบแก่อตุ สาหกรรมอาหารสัตว์
หรื ออุตสาหกรรมมันอัดเม็ด (มูลนิธิสถาบันมันสาปะหลังแห่งประเทศไทย, 2557) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้ วยการนา
ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรู ปจะช่วยป้องกันปั ญหาผลผลิตสดล้ นตลาด การแปรรู ปในระดับอุตสาหกรรม สามารถ
รองรับวัตถุดิบจานวนมากได้ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่เป็ นที่ยอมรับจะสามารถขยายตลาดการค้ าออกไปสู่ต่างประเทศช่วย
เพิ่มพูนรายได้ ให้ แก่ประเทศเป็ นอย่างดีทาให้ เกษตรกรมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนทางรายได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2557)
การศึกษานีม้ ีแนวคิดว่า การพัฒนา สร้ างสรรค์ ค้ นคว้ า รวบรวมความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา นาไปสู่
การปฏิ บัติจริ ง รวมถึงการพิ จารณาร่ วมกับองค์ ประกอบต่างๆ ที่ มีผลในตัดสินใจในการบริ หารจัดการผลผลิตมัน
สาปะหลังให้ มีมูลค่าเพิ่ มขึน้ ของเกษตรกร จนได้ เป็ นรู ปแบบของการพัฒนาความรู้ ในการเพิ่ มมูลค่าผลผลิ ตมัน
สาปะหลังของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ าเกษตรอื่นๆ
รวมทัง้ สามารถเผยแพร่ เป็ นแบบอย่างในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ าเกษตรให้ เกิดความสมดุลและความยั่งยืนทาง
รายได้ ของเกษตรกรต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความรู้ ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลัง
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อุปกรณ์ และวิธีการ
กลุ่มตัวอย่ าง
เกษตรกรมีอาชีพปลูกมันสาปะหลัง 30 ราย ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยต้ องเป็ นเกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริ หารจัดการกลุ่มและมีผ้ นู าที่เข้ มแข็ง มีความรู้ และประสบการณ์
ในการแปรสภาพมันเส้ นสะอาดมานานกว่า 10 ปี มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ กันระหว่าง
เกษตรกรและนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรอย่างสม่าเสมอ
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรเรื่ องการศึกษากระบวนการเรี ยนรู้ ของเกษตรกร ได้ แก่ ความรู้ ภูมิปัญญาที่นามาใช้ เพิ่มมูลค่าผลผลิต
มันสาปะหลัง และการนาความรู้ ไปใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลัง ตัวแปรเรื่ องการรวมกลุ่มของเกษตรกร ตัว
แปรเรื่ องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลังด้ วยการแปรสภาพเป็ นมันเส้ นสะอาด ได้ แก่ เครื่ องจักร/เครื่ องมือ ขันตอน
้
วิธีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ต้ นทุนเงินสดการผลิตหัวมันสาปะหลังสดและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลัง สัดส่วน
การแปรสภาพ หัวมันสด : มันเส้ น ราคาขายหัวมันสาปะหลังสดและมันเส้ น รายได้ สทุ ธิขายหัวมันสดและมันเส้ น ส่วน
ต่างรายได้ จากการขายมันสาปะหลังสดกับมันเส้ น และตัวแปรเรื่ องการพัฒนาความรู้ ของเกษตรกร ได้ แก่ ทัศนคติของ
เกษตรกรต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลัง ความรู้ ภูมิปัญญาและการนาความรู้ มาใช้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตมัน
สาปะหลัง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบบันทึกข้ อมูล ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ ใช้ รวบรวมข้ อมูลของกลุ่มเกษตรกร การผลิตมันสาปะหลัง การเพิ่มมูลค่ามัน
สาปะหลัง ต้ นทุนการผลิต ผลตอบแทน รายได้ โดยบันทึกการสัมภาษณ์จากเกษตรกรรวมกลุม่ กัน
ส่วนที่ 2 แบบสังเกต ใช้ รวบรวมข้ อมูลกลุ่มเกษตรกร พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร ในการบริ หาร
จัดการกลุม่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ใช้ สงั เกตขณะเกษตรกรรวมกลุม่ ทากิจกรรม
ส่วนที่ 3 แบบบันทึกข้ อมูล ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล การจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกร
พฤติกรรมในการเรี ยนรู้ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ หารจัดการกลุ่ม การแสดงทัศนคติต่อการกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตมันสาปะหลังโดยจดบันทึกรายละเอียดและกิจกรรมของเกษตรกร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั มีสว่ นร่ วมในการดาเนินการวิจยั ในฐานะเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในกรมส่งเสริ มการเกษตรซึง่ ดาเนิ นการดูแล
รับผิดชอบเกษตรกร พื ้นที่ และสินค้ ามันสาปะหลังของทังประเทศ
้
มีส่วนร่ วมในการวิจยั กระตุ้นให้ เกษตรกรมีแนวคิด
ทัศนคติ ต่ออาชีพการเป็ นเกษตรกรผู้ผลิตมันสาปะหลังที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตและมูลค่าได้ 2 วิธีการ ดังนี ้
วิธีการที่ 1 การสัมภาษณ์ กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตและการเพิ่มมูลค่ามันสาปะหลัง ต้ นทุนการผลิต
ผลตอบแทน รายได้ สัมภาษณ์เกษตรกรขณะรวมกลุ่มทากิจกรรม
วิธีการที่ 2 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมโดยผู้วิจัยเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลและบันทึกการสังเกต เนื่องจาก
ผู้ทาวิจยั เป็ นนักวิชาการเกษตรที่มีหน้ าที่โดยตรง
การใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูล จากการสัมภาษณ์ เกษตรกร จะได้ ข้ อมูลพื น้ ฐาน เพศ อายุ การศึกษา พื น้ ที่
เพาะปลูกมันสาปะหลัง และรายได้ ทาให้ ทราบปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการเรี ยนรู้ การรวมกลุ่ม การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
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มันสาปะหลัง และการพัฒนาความรู้ ข้ อมูลจากการสังเกตเกษตรกร จะได้ ข้อมูลพฤติกรรม ทัศนคติ การแสดงความ
คิดเห็นและแบ่งปั นความรู้ ในการมีส่วนร่ วมกิจกรรมของ ทาให้ ทราบปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาความรู้ ของเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลัง

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของเกษตรกร
เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่างผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็ นเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังและแปรรู ปเป็ นมันเส้ นสะอาด
ที่รวมกันเป็ นกลุม่ เพื่อพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังในพื ้นที่ 3 ตาบล ได้ แก่ ตาบลบ่อถ ้า วังชะพลู และตาบลวังหามแห
ของอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 30 ราย เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุ 30 - 66 ปี
เกษตรกรอ่านออกเขียนได้ ทุกคน มีระดับการศึกษาตังแต่
้ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. ทุกคนเป็ น
สมาชิกกลุ่มส่งเสริ มมันสาปะหลังแปลงใหญ่ มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ผู้นาชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
รวมทังสมาชิ
้
กองค์การบริ หารส่วนตาบลรวมอยู่ด้วย เกษตรกรมีอาชีพปลูกมันสาปะหลังประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี
มีพืน้ ที่ปลูก 10 - 50 ไร่ สูงสุดไม่เกิน 100 ไร่ ที่ดินทาการเกษตรของตนเองและเช่าที่ ดินเพิ่มเติม มีรายได้ ตงแต่
ั้
225,000 - 1,512,000 บาท
ข้ อมูลการพัฒนาความรู้ ของเกษตรกร
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ได้ รับความรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากเกษตรตาบล 3 ส่วน ส่วนที่ 1
เกษตรกรได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทา 5 ต. ได้ มนั 5 ตัน ต.ที่1 เตรี ยมดินดี ต.ที่2 เตรี ยมพันธุ์ดี ต.ที่3 เติมความอุดม
สมบูรณ์ ของดิน ต.ที่4 ตัดตอนวัชพืช และต.ที่5 ต้ องเก็บเกี่ยวอย่างมีคณ
ุ ภาพ ส่วนที่ 2 ได้ รับความรู้ ผ่านบทเรี ยนการ
แปรรู ปมันเส้ นสะอาด 1)เครื่ องฝานมันเส้ นขนาดเล็กเครื่ องยนต์เบนซินขนาด 3 แรงม้ า กาลังผลิต 2 - 3 ตัน/วัน 2)เครื่ อง
ฝานมันเส้ นขนาดกลางเครื่ องยนต์ดีเซล 120 - 140 แรงม้ า ติดจานใบมีดฝานกับเพลาท้ ายรถเกษตรกร(อีแต๋น) กาลัง
ผลิต 20 ตัน/วัน 3)เครื่ องขนาดใหญ่ใช้ ในอุตสาหกรรม 130 แรงม้ า กาลังผลิต 100 ตัน/ชัว่ โมง กระบวนการตากมันเส้ น
สะอาด คุณภาพดี ความชื ้นไม่เกิน 15% ตากแดด 3 - 5 วัน เก็บในสถานที่สะอาด ไม่ชื ้นและเปี ยกฝน ส่วนที่ 3 การ
บริ หารจัดการการตลาด เกษตรกรเรี ยนรู้ การบริ หารการตลาดจากบทเรี ยนร่ วมกับข้ อมูลการตลาดในพื ้นที่ เช่น แหล่ง
รับซื ้อ ปริ มาณ คุณภาพ ราคา เป็ นต้ น โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการแปรรู ปมันเส้ นเพื่อเพิ่มมูลค่า เกษตรกรต้ อง
บันทึกข้ อมูลแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ได้ แก่ 1) ผลผลิตหัวมันสาปะหลังสด(ตัน/ไร่ ) 2) ต้ นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
(บาท/ไร่ ) 3) ราคาขายผลผลิตมันสาปะหลังสด(บาท/ตัน) 4) สัดส่วนแปรรู ปมันสด(ตัน) : มันเส้ น(ตัน) 5) ราคาขายมัน
เส้ นสะอาด(บาท/ตัน) โดยข้ อมูลข้ างต้ นเกษตรกรนามาคานวณรายได้ สทุ ธิ จากการขายมันสาปะหลังสดและมันเส้ น
สะอาด ดังนี ้
รายได้ สทุ ธิขายมันสด(บาท/ไร่ ) = รายได้ รวมขายมันสด (บาท/ไร่ ) - ต้ นทุนการผลิตมันสด (บาท/ไร่ )
รายได้ รวมขายมันสด (บาท/ไร่ ) = ราคาขายมันสด(บาท/ตัน) x ปริ มาณผลผลิตมันสด(ตัน/ไร่ )
รายได้ สทุ ธิขายมันเส้ น(บาท/ไร่ ) = รายได้ รวมขายมันเส้ น (บาท/ไร่ ) - ต้ นทุนผลิตมันเส้ น(บาท/ไร่ )
รายได้ รวมขายมันเส้ น (บาท/ไร่ ) = ปริ มาณมันเส้ น (ตัน/ไร่ ) x ราคาขายมันเส้ น(บาท/ตัน)
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ปริ มาณมันเส้ นสะอาด (ตัน/ไร่ ) = ปริ มาณมันสด(ตัน/ไร่ ) x สัดส่วนมันสด(ตัน) : มันเส้ น(ตัน)

Figure 1 Tapioca chip process

Figure 2 Participatory Learning Process
ข้ อมูลการผลิตมันสาปะหลัง
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์ การปลูกมันสาปะหลังมากกว่า 30 ปี โดยจะเริ่ มปลูกในช่วงเดือน
เมษายน - พฤษภาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน เกษตรกรจะใช้ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง ด้ วยหลัก ทา 5 ต. ได้ มนั 5 ตัน ได้ แก่ 1) เตรี ยมดินดี ไถผาน3 ตากดิน 2 สัปดาห์ จากนันไถผาน
้
7 ย่อยดิน ยกร่ อง 2) เตรี ยมพันธุ์ดี เกษตรกรเลือกใช้ พนั ธุ์ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 เหมาะสมกับพื ้นที่ ให้ ผลผลิต
สูง 3) เติมความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ด้ วยปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก เพิ่มอินทรี ยวัตถุ พืชปุ๋ ยสด ได้ แก่ ปอเทือง ถัว่ พุ่ม และถั่ว
พร้ า ไถกลบตอนออกดอกด้ วยผาน 3 และใส่ปยเคมี
ุ๋
ตามค่าวิเคราะห์ ดินมันสาปะหลังอายุไม่เกิน 5 เดือน แบ่งใส่ 2
รอบ มันสาปะหลังอายุ 1 เดือนครึ่ง และอายุ 4 เดือน เพื่อเสริ มธาตุอาหารให้ ต้นมันสาปะหลังใช้ สร้ างหัวที่สมบูรณ์ และ
มีแป้งสูง ใช้ แม่ปยไนโตรเจน
ุ๋
(46-0-0) ฟอสฟอรัส (18-46-0) และปุ๋ ยโพแทสเซียม (0-0-60) ผสมปุ๋ ยตามอัตราที่คานวณ
ได้ จากค่าวิเคราะห์ ธาตุอาหารในดิน 4) ตัดตอนวัชพื ช ใช้ สารเคมีควบคุมวัชพืชพร้ อมปลูก และกาจัดวัชพื ชด้ วย
สารเคมีอีก 2 ครัง้ เมื่อมันสาปะหลังอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน และ5) ต้ องเก็บเกี่ยวอย่างมีคณ
ุ ภาพ มันสาปะหลัง
อายุ 10 - 12 เดือน ใช้ รถแทรคเตอร์ ติดอุปกรณ์ขดุ เก็บเกี่ยว ตัดเหง้ า นาดินออก ขนส่งไปขายยังลานมันและโรงแป้งมัน
ภายใน 24 ชัว่ โมง การปฏิบตั ิตามขันตอนดั
้
งกล่าวได้ ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตัน/ไร่ วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต(เงินสด)เฉลี่ย
5,895 บาท/ไร่ (กรณีเกษตรกรไม่เช่าที่ดินปลูกมันสาปะหลังจะมีต้นทุนการผลิตลดลง 1,000 บาท)
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การแปรรู ปมันเส้ นสะอาด
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ แปรรู ปมันเส้ นมากกว่า 10 ปี มีลานตากคอนกรี ตของตนเอง พื ้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
ตังอยู
้ ่บริ เวณที่อยู่อาศัย สับมันเส้ นด้ วยมีดและตากแดด กาลังการผลิต 0.5 ตัน/วัน ต่อมาฝานด้ วยเครื่ องยนต์เบนซิน
ขนาดเล็ก 3 แรงม้ า กาลังการผลิต 2 - 3 ตัน/วัน เครื่ องฝานมันเส้ นขนาดกลางเครื่ องยนต์ดีเซล 120 - 140 แรงม้ า ติด
จานใบมีดฝานกับเพลาท้ ายรถเกษตรกร(อีแต๋น) กาลังการผลิต 20 ตัน/วัน และเครื่ องขนาดใหญ่ใช้ ในอุตสาหกรรม
130 แรงม้ า กาลังการผลิต 100 ตัน/ชัว่ โมง แปรรู ปมันเส้ นในเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ส่วนใหญ่แปรรู ปมันเส้ นด้ วย
ตนเองด้ วยเครื่ องฝานขนาดกลางตากในลานคอนกรี ตของตนเอง เกษตรกรที่ไม่มีลานตากจะใช้ บริ การจ้ างแปรรู ปมัน
เส้ นพร้ อมตากแห้ ง มีเกษตรกร 2 ราย ในชุมชนใกล้ แหล่งปลูก สัดส่วนการแปรรู ปหัวมันสาปะหลังสดเป็ นมันเส้ นของ
กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง เท่ากับ มันสาปะหลังสด 1 ตัน : มันเส้ น 0.42 ตัน ดังนัน้ ผลผลิตมันสาปะหลังสด 1 ไร่
ปริ มาณ 3.5 ตัน จะแปรรู ปมันเส้ นได้ 1.47 ตัน โดยมีต้นทุนการแปรรู ปมันสาปะหลังสดเป็ นมันเส้ นคิดเฉพาะเงินสด
เท่ากับ 6,495 บาท/ไร่ (ตารางที่ 1)
Table 1 Tapioca chip (cash costs)
Production activity
Fresh cassava
Transport to dry field
Tapioca chip process
Transport to sell
Total

cash costs Baht/Rai (1,600 m2)
4,570
1,225
350
350
6,495

รายได้ เกษตรกร
กลุม่ เกษตรกรตัวอย่างจาหน่ายผลผลิต 2 แบบ แบบแรก จาหน่ายหัวมันสาปะหลังสดให้ โรงงานแป้งหรื อลาน
มัน เกษตรกรขายผลผลิตให้ โรงแป้งมันราคา 1.80 - 2.00 บาท/กิโลกรัม เปอร์ เซ็นต์แป้งที่ 23 - 27 ขายผลผลิตให้ ลาน
มัน ราคา 1.30 - 1.50 บาท/กิโลกรั ม แบบที่สอง จาหน่ายเป็ นมันเส้ นสะอาดให้ แก่ลานมันเส้ น โรงงานอาหารสัตว์
โรงงานเอทานอล และผู้รวบรวมส่งออกต่างประเทศ ราคาจาหน่ายมันเส้ นคิดจากราคาหัวมันสดรวมกับค่าใช้ จ่ายแปร
รู ป เกษตรกรมีรายได้ จากการขายมันสดคานวณจากผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดเฉลี่ย 3.5 ตัน/ไร่ ราคาขายผลผลิต
หัวมันสาปะหลังสด 1,800 บาท/ตัน รวมขายได้ 6,300 บาท/ไร่ ต้ นทุนการผลิต 5,895 บาท/ไร่ มีกาไรสุทธิขายหัวมัน
สด 405 บาท/ไร่ และเกษตรกรมีรายได้ จากการขายมันเส้ นสะอาดคานวณจากสัดส่วน หัวมันสด 1 ตัน : มันเส้ น 0.42
ตัน ผลผลิตมันสด 3.5 ตัน/ไร่ จะได้ ผลผลิตมันเส้ นสะอาด 1.47 ตัน/ไร่ ราคาขายมันเส้ นสะอาด 5,500 บาท/ตัน รวม
ขายมันเส้ นได้ 8,085 บาท/ไร่ ต้ นทุนการผลิตมันเส้ น 6,495 บาท/ไร่ เกษตรกรมีรายได้ สทุ ธิ ขายมันเส้ น 1,590 บาท/ไร่
ดังนันเกษตรกรมี
้
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากการขายผลผลิตมันเส้ น 1,185 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2)
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Table 2 Net income from sales Productivity
List
Fresh cassava (Baht/Rai)
Income from sales Productivity
6,300
Production costs (cash costs)
5,895
Net income
405

Tapioca chip Baht/Rai (1,600 m2)
8,085
6,495
1,590

การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลของเกษตรกร ประกอบด้ วย ข้ อมูลพื น้ ฐานทั่วไป การพัฒนาความรู้ การผลิตมัน
สาปะหลัง การแปรรู ป มันเส้ นสะอาด และรายได้ เกษตรกร พบว่า พื ้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ การผลิตและแปรรู ป
มันสาปะหลัง และภูมิปัญญาของเกษตรกร ที่สามารถเรี ยนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่ วมกับบทเรี ยน และเทคโนโลยี
ต่างๆ จนสามารถเลือกเครื่ องมือ วิธีการปฏิบตั ิ และการบริ หารจัดการในการแปรรู ปมันเส้ นเพื่อเพิ่มมูลค่า มีต้นทุนการ
ผลิตมันเส้ น (เงินสด) 6,495 บาท/ไร่ ส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม 1,185 บาท/ไร่ และยังเป็ นการจัดการ
ผลผลิตมันสาปะหลังอย่างยัง่ ยืน กระบวนการพัฒนาดังกล่าวสามารถนามาสร้ างเป็ นรู ปแบบของการพัฒนาความรู้ ได้

สรุ ป
เกษตรกรเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม โดยการนาความรู้ ที่ได้ รับจากบทเรี ยนการแปรรู ปมันเส้ นสะอาด ความรู้ จาก
เจ้ าหน้ าที่เรื่ องต้ นทุนการผลิตมันสาปะหลัง ต้ นทุนการทามันเส้ น ผลตอบแทน และรายได้ สทุ ธิ รวมถึงภูมิปัญญาของ
ชุมชนในการใช้ เครื่ องฝานมันเส้ นและการจัดการลานตากชุมชน มาสู่การปฏิบัติจนได้ ความรู้ จริ งจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูลการแปรรู ปมันเส้ นสะอาด เครื่ องมือในการแปรรู ปมันเส้ น วิธีการบริ หารจัดการแปรรู ปมันเส้ นอย่ าง
เหมาะสม การคิดต้ นทุนการผลิต จนสามารถนามาคิดเป็ นผลตอบแทนสุทธิได้ อีกทังการท
้
ามันเส้ นยังสามารถเก็บไว้
เพื่อราคาตลาดทาให้ เกิดอานาจในการต่อรองเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารจัดการการผลิตและการตลาด
ของเกษตรกร ทังหมดนี
้
้นามาสู่การกาหนดรู ปแบบการพัฒนาความรู้ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า
1. เกษตรกรยังขาดความรู้ และทักษะด้ านการตลาด การต่อรองทางการค้ า ควรมีการสนับสนุนความรู้ และ
ทักษะด้ านการตลาดด้ วยการอบรม เสวนา เปิ ดเวทีเชื่อมโยงการตลาด และศึกษาดูงาน
2. รู ปแบบการพัฒนาความรู้ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร สามารถนาไปใช้ กับการเพิ่ มมูลค่าผลผลิตสินค้ าเกษตรอื่นๆ เพื่อสร้ างความยั่งยืนทางการผลิตสินค้ า
เกษตร ลดต้ นทุนการผลิต และสร้ างโอกาสในการแข่งขันแก่เกษตรกร
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Figure 3 Knowledge development of tapioca chip production
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A Study of Understanding of Electric Circuit for 12th Grade
Engineering Science Classroom Students
Chanakan Chomngam1* and Sukanyapat Dokkhularb1

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate students’ understanding of electric circuits. In this
study, we focus on problem solving dealing with electrical circuits of 12 th grade Engineering Science
Classroom (ESC) students. The learning processes are modelled by the ESC program. We attempt to
include the soft skills such as problem solving into the intensive electric course to promote the
attitude and to improve understanding of electricity of students. When the students finished electronic
course, they take two tests. In the first, students have to solve total resistance from four circuits. In the
second, students have to solve more complex circuit in any point for this circuit. Kirchhoff’s current
law (KCL) and Kirchhoff’s voltage law (KVL) are used to solve. The results for solving total resistance
show that 73.08% of ESC student can correctly solve the total resistance. 26.92% misunderstanding
about the direction of the current in circuit, wrong perception in parallel circuit and use wrong parallel
formula. For the complex circuit which is used KCL and KVL, only 23.08% can correctly solve
problem. KCL concept is poor.

Key words: electric circuit, problem solving skill, attitudes, MPEX, misunderstanding
* Corresponding author; e-mail address: chanakan.cho@kmutt.ac.th
1
Office of Engineering Science Classroom, Learning Institute, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
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INTRODUCTION
Engineering Science Classroom (ESC) is a Science Classroom in University Affiliated (SCiUS)
Program of the Ministry of Science and Technology, organized by King Mongkut’s University of
Technology Thonburi (KMUTT). ESC has developed a new approach for learning science at the high
school level. ESC offers no specific classes of biology, chemistry, or science or art. All learning topics
are integrated into ‘stories’ that are categorized into 6 general topics. The stories of ESC curriculum
are designed based on the history of civilization, beginning from the Stone Age to modern times.
6 general topics are contained in six semesters along the three years of the study. In the fifth
semester, the ‘story’ starts when Alessandro Volta invented the first battery in the year 1800. The first
batteries cause scientists to realize that chemical reactions can lead to electricity, later, Michael
Faraday created the first electric generator by using a magnetic field in the year 1821. In the year
1879, Thomas Edison invented the light bulb. This invention was highly valuable for other inventions
related to electricity. In the 19th century, electricity was used for lighting and generating power during
the war. In the first semester of 12th grade, students learn about the development of electricity. This
story is a subject called ‚From wire to wireless‛. ‚From wire to wireless‛ includes mathematics,
physics, and chemistry together. The contents are integrated in topics such as electrochemistry,
static electricity, direct current, alternating current, magnetism and magnetic fields, semiconductors,
transistors, electromagnetic waves, and complex number used in alternating current. There are
various styles of teaching - lectures, demonstrations, experimenting and a electrical project. This
course is intended to promote the attitude of students and to improve their understanding of
electricity by hands-on activities.
Much of research on physics education studies the students’ understanding and
difficulties of topics in physics, such as vectors [1], forces and Newton’s laws [2], heat and
temperature [3], weight and mass [4], and electricity and magnetism [5] In the topic of DC circuits,
many researchers found misconceptions in concepts of electrical current, resistance, potential
difference, electric generators and electrical energy [5][6]. Electric circuit is a basic topic covered
from 8th grade until university for Thai students. This topic is continuous, and so misunderstanding of
the basic concepts in middle school can lead to misunderstanding of more difficult content [6].
The most common cause of misunderstanding is that most students try to memorize formulas and
remember which formulas fit with the type of problem given. This shows that they do not fully
understand electricity, but instead simply memorize equations when solving physics problems. In this
work, we expect that ‚From wire to wireless subject‛ for the ESC program encouraged students
learning and increased students understanding the basic of electricity because they need to apply
the knowledge into electrical activity and electrical project.
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MATERIALS AND METHODS
26 students from the 12th grade, consisting of 10 males and 16 females, participated in the
research. When the students finished learning electricity and electronics, they completed a DC circuit
test. The test consists of two parts. The first part consists of 4 problems, which are shown in figure 1.
The students have to find the resultant resistance from parallel and series circuits. The second part
asks the student to calculate the voltage and current at various parts of a circuit. A question from the
second part is shown in Figure 2.

Figure 1 The first part of the DC current test

Figure 2 The second part of the DC current test
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RESULTS AND DISCUSSION
The purpose of this work is to investigate students’ understanding about electric circuits, with
focus on how students solve circuit-related problems. Table I presents 5 categories (a-e) of the
students’ answers to Problem 1. This problem is used to classify student s’ understanding of the basic
electric circuit and check student how to solve the total resistance of the four circuits. The
descriptions and percentages of the students in each category are presented. The results show that
most student answer correctly representing 73.08%. Examples of category (a) are shown in figure
4(a). They are able to analyze parallel and series circuits, and can draw simplified circuits by
themselves. Students in category (a) can simplify and visualize the circuit. These methods help to
solve and analyze the electric problem when changes the new situations. The highest source of
misunderstanding comes from the students’ misconception of current direction, with 19.23% of
students not considering the direction of current. Most students in this category do not draw a
simplified circuit and do not consider the direction of the power source. This can be seen in Figure
4(b), where the students neglected the direction of the battery. When the direction of current or the
position of the battery is not considered, the students incorrectly analyze the circuit. Interestingly, the
students in category (c) have a incorrect perception of parallel circuits. The student thinks parallel
circuits look similar to problem 3 and problem 4. This leads the student to solve problem 2 incorrectly.
The student think s that problem 2 is only a series circuit. This misconception can be compared to
Problem 3 in figure 4(c). The student correctly understands parallel branch circuit but she incorrectly
analyses the next step, confusing a parallel circuit for a series circuit. For category (d), the student
uses the wrong formula. The student calculates the total resistance with the formula R total = 1/R1 + 1
/R2. For category (e), the student does not understand the basics of circuits, so the specific reason for
incorrect problem solving cannot be explained.
Table I categories of misunderstanding to solve total resistance and percentage of students
in each category
Category

Description

Student %

a

Correct Answer

73.08%

b

Misconception of current direction

19.23%

c

Misconception with parallel circuits

3.85%

d

Wrong formula used

3.85%
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Category

Description

Student %

a

Correct Answer

73.08%

b

Misconception of current direction

19.23%

c

Misconception with parallel circuits

3.85%

d

Wrong formula used

3.85%

e

Overall strong misunderstanding

3.85%

Figure 4(a) shows how students in category (a) solved the total resistance
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Figure 4(b) shows how students in category (b) solved the total resistance

Figure 4(c) shows how students in category (c) solve the total resistance
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In question 2, only 23.07% (6 students) correctly solved the problem. Students who correctly
solved question 2 correctly solved question 1 as well. However, 68.42% (13 students) who correctly
solved question 1 incorrectly solved question 2. From observation, the ways which students chose to
solve question 2 is Ohm’s law, Kirchhoff’s law (KCL & KVL) and a combination of Ohm’s law and
Kirchhoff’s law, while some students did not show how they solved the problem. There are many
causes of misunderstanding for question 2. For example, some students incorrectly drew a simplified
circuit. Some students who correctly drew a simplified circuit were able to solve for total resistance
and correctly solved can solve for IA and VA, but incorrectly solved for the current and voltage for
other points (IB, IC, ID, VA, VB, VC, and VD). All students who incorrectly solved question 1 could not
solve question 2 as well, except for one student who misunderstood the parallel circuit in question 1,
but correctly solved for IA, IB, IC, VA, VB, and VC, but incorrectly solved for point D. The circuit in
question 2 is quite complex, so it cannot be directly solved with Ohm’s law alone., but Kirchhoff’s
current law (KCL) and Kirchhoff’s voltage law (KVL) are required. Most students tried to solve the
problem using Ohm’s law alone. Some students solved this circuit with KCL and KVL alone, but were
incorrect, because they could not identify the voltage at each point, and could not analyze the current
loops and incorrectly solved for the currents. Therefore, the concepts of KCL and KVL are
emphasized in teaching, and students have to practice solving circuit which used KCL and KVL.
Table II shows the percentage of students which correctly answered in each point, and shows that
that the solving for the current is more difficult that solving for the voltage.
TABLE II PERCENTAGE OF STUDENTS CORRECT ANSWER IN THE SECOND CIRCUIT
THE VALUE IN
CIRCUIT

PERCENTAGE OF
STUDENTS CORRECT
ANSWER

THE VALUE IN
CIRCUIT

PERCENTAGE OF
STUDENTS CORRECT
ANSWER

VA

100

IA

65.38

VB

88.46

IB

61.54

VC

80.77

IC

46.15

VD

30.77

ID

38.46

VE

80.77

IE

50

VF

80.77

IF

38.46
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CONCLUSION
From the results, this study shows that students who can solve the circuit problem, they
simplify circuit by themselves. We found that the misunderstanding about solving total resistance
come from the misconception of current direction, misconception of parallel circuit and wrong
formula. However, most students can solve correctly. On the other hand, for complex circuit, we
found that most student answer incorrectly. KCL and KVL concept is difficulties for solving circuit for
high school level. We suggest that when teacher teaches electric circuit, there are important points to
check students understanding. First, students can simplify the circuit by themselves and the second;
students consider the direction of current before solving the electric problem. The result of the
present work suggested for further study have to improve and design the process of teaching for
checking student understanding.
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การศึกษาสภาพปั ญหา และแนวทางการลดปั ญหาการออกกลางคันของนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรือหนองคาย
A study of problems and ways to reduce the Dropout Problem for vocational diploma students
in Nongkhai college of Boatbuilding Industrial and Technology
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บทคัดย่ อ
การวิจัย ครั ง้ นี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาสภาพปั ญ หาและการหาแนวทางในการลดปั ญ หาก ารออก
กลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ต่อเรื อหนองคาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยประชากรที่ทาการศึกษา
คือ นักเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันของทางวิทยาลัย โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการใช้ ค่าสถิติ
พื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย, ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ ผลการวิจยั นัน้ พบว่า สภาพปั ญหาของการออก
กลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา ได้ แก่ ปั ญหาจากเรื่ องส่วนตัว ครอบครัว สภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา และ
ภายนอกสถานศึกษา สาหรับแนวทางการลดปั ญหาการออกกลางคัน คือ การที่ครู และผู้ปกครองให้ คาปรึ กษา
และการดูแลอย่างใกล้ ชิด มีระบบดูแลนักเรี ยน การอบรมพัฒนาครู ที่ปรึ กษาและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรการเรี ยน
การสอน

ABSTRACT
The aim of this research is to study the problems and find ways to reduce the dropout
problems for Vocational students in Nongkhai college of Boatbuilding Industrial and Technology,
under the office of Vocational Education Commission Nongkhai Province. Sampling method will be
taken from the population. The tools of this research were an interview and questionnaire. The
statistics used in data analysis were mean, percentage and standard derivations. Findings show that
the factors of dropout problem were followed by 4 causes as: individual of student, family,
environment in and outside the college. The suggestion guideline for reduce the dropout problems
were teacher and parents should care and support their students. The development processes were
teaching and consulting skills.

Key Words: student dropout, vocational student
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วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 43000.
Nongkhai college of Boatbuilding Industrial and Technology, The office of Vocational Education Commission Nongkhai
Province 43000.
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คานา
ปั ญหานักเรี ยน นักศึกษาอาชีวะออกกลางคัน นับเป็ นอีกหนึ่งปั ญหาสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) จาเป็ นต้ องเร่ งแก้ ไขเพื่อลดจานวนการออกกลางคันของนักศึกษาอาชีวะให้ น้อยลงหรื อ
หมดไป ซึง่ ในแต่ละปี สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษามักประสบปั ญหากับยอดจานวนนักเรี ยน
นักศึกษาที่ลดลงจากการออกกลางคันเป็ นจานวนมาก โดยพบว่ายอดจานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่ ออกการคัน
ส่วนมากเป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ซึ่งสาเหตุการออกกลางคันมีหลายสาเหตุเช่น
ปั ญหาส่วนตัว ปั ญหาค่าใช้ จ่าย ปั ญหาทางครอบครัว อิทธิพลจากปั จจัยทังภายในและภายนอกสถานศึ
้
กษา เป็ น
ต้ น เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จดั การเรี ยน
การสอนด้ านวิชาชีพได้ รับผลกระทบจากปั ญหาการออกกลางคันของผู้เรี ยนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ ดัง
จะเห็นได้ จากข้ อมูลจาก การสารวจและติดตามการออกกลางคันของผู้เรี ยน ระบบปกติ ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) จานวนสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 353 แห่ง (ร้ อย
ละ 85 ของจานวนสถานศึกษา 416 แห่ง) ของสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผู้เรี ยนระบบปกติ ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) โดยภาพรวมมีผ้ เู รี ยนออก
กลางคัน จานวน 64,773 คน (คู่มือการปฏิบัติงานโครงการลดปั ญหาการออกกลางคันของผู้เรี ยนอาชีวศึกษา;
2556) ซึง่ ในปั จจุบนั สถานศึกษาได้ ตอบสนองนโยบายในเรื่ องการรับนักศึกษาที่มีการรับนักศึกษาอย่างไม่จากัด
จานวน และนักเรี ยนนักศึกษาอยากเรี ยนสาขาอะไรต้ องได้ เรี ยนสาขานัน้ ไม่ต้องสอบแข่งขันสามรถเข้ าเรี ยนได้
ทันที จึงเป็ นการพัฒนาศักยภาพให้ แต่ละบุคคลให้ ทางานได้ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการเพิ่มคุณภาพทัง้ ระดับกึ่ง
ฝี มือ ฝี มือ เทคนิ คต่างๆ โดยมุ่งเน้ น การประกอบอาชี พ และเพิ่ มกาลังคนในการพัฒ นาภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศ หากนักเรี ยน นักศึกษาไม่สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดขึ ้นได้ นนั ้ ถือว่าเป็ นการล้ มเหลวและ
สูญเสียทางการศึกษาที่ทาให้ การลงทุนของทางรัฐบาลนัน้ สูญเปล่าที่ไม่สามารถผลิตนักเรี ยน นักศึกษาได้ ตาม
ความต้ องการของท้ องตลาด จึงเป็ นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า ส่งผลกระทบด้ านเศรษฐกิจของประเทศและ
ของครอบครั วซึ่งต้ องสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายไปไม่ได้ รับประโยชน์ ที่คุมค่า (เอกบุตร; 2549) ด้ วยความตระหนักถึง
ความสาคัญของนักเรี ยน นักศึกษาการวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและการหาแนวทางในการ
ลดปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการต่อเรื อหนองคาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย เพื่อนา
ข้ อมูลที่ได้ มาปรั บปรุ งและพัฒนาในด้ านต่างๆ แก้ ไขปั ญหาการลาออกของนักเรี ยนได้ ทาให้ ยอดจานวนการ
ลาออกของนักเรี ยนลดลง
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การดาเนินงานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ทาการสุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่เสี่ยงต่อการออกกลางคันของทางวิทยาลัย คณะผู้บริ หาร ครู ที่ปรึ กษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ต่อเรื อหนองคาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2559 จานวน 131 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการใช้ ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่
ค่าเฉลี่ย, ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ มีขนตอนการสุ
ั้
่มตัวอย่างอย่างพาะเจาะจงจากรายชื่อกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งเครื่ องมือที่ ใช่ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามจากการศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ ปัญหานักเรี ยนออก
กลางคันในสถานศึกษา เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ ปั ญหาจากเรื่ อง
ส่วนตัว ครอบครั ว สภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย, ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามและดาเนินการ
สัมภาษณ์ ด้วยตนเอง และ วิเคราะห์ ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์ เนือ้ หาตรวจสอบความเชื่อถื อได้ ของข้ อมูลโดยการ
พิจารณาจากความสอดคล้ องตรงกันของข้ อมูล
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เสี่ยงต่อการ
ออกกลางคันของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อหนองคาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ปี การศึกษา 2559 จานวน 195 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559, ฝ่ าย
งานทะเบียน)
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
นัก เรี ย นหลัก สูต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ที่ เสี่ ย งต่อ การออกกลางคัน ของทางวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอุต สาหกรรมการต่ อ เรื อ หนองคาย สัง กัดส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษาจัง หวัด
หนองคาย ปี การศึกษา 2559 จานวน 195 คน ซึง่ การศึกษาในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าประชากรมีโอกาส
รับเลือกเป็ นตัวแทนของประชากรในการวิจยั ผู้ศกึ ษาได้ ใช้ สตู รคานวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro Yamane
(อ้ างถึงใน สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , 2538.) เมื่อคานวณด้ วยสูตรดังกล่าวตามวิธีของ Taro Yamane จากประชากร
จานวนทังสิ
้ ้น 195 คน จึงกาหนดประชากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 131 คน ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ 5 เปอร์ เซ็นต์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีการสุ่มแบบมีจุดมุ่งหมาย จากรายชื่อของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงในการออก
กลางคันในปี การศึกษา 2559 โดยการหานัก เรี ยนที่ อยู่ในภาวะเสี่ ยงการออกกลางคันจานวนหนึ่งที่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามและขอข้ อมูลเพื่อนนักเรี ยนที่ร้ ู จกั เพื่อให้ ได้ จานวนตัวอย่างที่ต้องการใน
การวิจยั ต่อไปสาหรับแบบสอบถาม จะมีการหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of Item-Objective Congruence: IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ น
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บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ จานวน 5 ท่าน ซึง่ ข้ อคาถามทังหมดได้
้
คา่ ระหว่าง 0.68-1.00

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการวิจัยการศึกษาสภาพปั ญหาและการหาแนวทางในการลดปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อหนองคาย
หนองคาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายทัง้ 4 ด้ าน สรุ ปได้ ดงั นี ้
ด้ านที่ 1 ด้ านพฤติก รรมส่วนตัวของนักเรี ยนนักศึกษา ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ สาคัญมากที่ สุดในการออก
กลางคัน คือ มีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัย ปั ญหาการตังครรภ์
้
การติดสารเสพติด ติดเกมส์ การทางานกลางคืนทาให้
พัก ผ่ อนไม่ เพี ย งพอ ไม่ ช อบสาขาวิ ช าที่ เรี ย นแต่ เข้ าเรี ย นตามเพื่ อ น /ติด เพื่ อน ท าให้ ส่ งผลต่อ คะแนน หรื อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ไม่สอดคล้ องต่อความต้ องการ และปั ญหาส่วนตัว สุขภาพไม่อานวยต่อการมาเรี ยน ทา
ให้ เกิดการขาดเรี ยนเป็ นประจา ส่งผลต่อคะแนนการเข้ าเรี ยนในรายวิชานัน้ ๆ
ด้ านที่ 2 สภาพครอบครัว คือการที่พ่อแม่ผ้ ปู กครองไม่มีรายได้ ที่แน่นอนในการสนับสนุนการศึกษา และ
พ่อ แม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ลาดับปานกลาง คือ ครอบครั วขาดความอบอุ่นเนื่องจากการที่ พ่อแม่แยกทางกัน
อยู่และครอบครัวทะเลาะ ทาร้ ายร่ างกาย การใช้ ความรุ นแรงในครอบครัว
ด้ านที่ 3 สภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ไม่มีเทคนิคการ
สอนที่น่าสนใจ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความคิดว่า ครู ผ้ ูสอนไม่มีการเตรี ยมการสอนมาก่อน หรื อการที่ ไม่มีความ
พร้ อมเพียงพอ หรื อการกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดความสนใจ ทาให้ นกั ศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายต่อการศึกษา การจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาที่ไม่น่าสนใจ ความไม่พร้ อมของอุปกรณ์ในการเรี ยน สิ่งอานวยความสะดวก เช่น สถานที่
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงกับความต้ องการของผู้เรี ยน
ด้ านที่ 4 สภาพแวดล้ อมภายนอกสถานศึกษา การมีแหล่งมัว่ สุม ร้ านค้ าที่ขายแอลกอฮอล์ และร้ านเกมส์
โต๊ ะสนุ๊ก แหล่งการพนันอยู่ใกล้ สถานศึกษา การเดินทางไม่สะดวกในการเข้ าเรี ยน เนื่องจากหอพักอยู่ไกลจาก
สถานศึกษา การเดินทางไปเรี ยนไม่สะดวก และค่าเช่าหอพักในราคาแพง
แนวทางในการลดในการลดปั ญหาการออกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ (ปวช.) วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อ หนองคาย หนองคาย สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายทัง้ 4 ด้ าน สรุ ปได้ ดงั นี ้
ด้ านที่ 1 ด้ านพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรี ยนนักศึกษา ครู ที่ปรึ กษาจะต้ องเข้ ามามีบทบาทมากกว่าเดิม
โดยการเอาใจใส่ดแู ลนักเรี ยน นักศึกษาในความดูแลอย่างใกล้ ชิดและเข้ าถึงได้ ง่าย โดยการเข้ าเยี่ยมหอพักและ
บ้ านพักของนักเรี ยนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และนักเรี ยนปกติ เพื่อเป็ นการรั บทราบปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยน
นักศึกษา ซึง่ อาจจะกาลังจะเกิดขึ ้น พร้ อมเป็ นการป้องกันปั ญหาการออกกลางคันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
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ด้ านที่ 2 สภาพครอบครัว คือการที่พ่อแม่ผ้ ปู กครองไม่มีรายได้ ที่แน่นอนในการสนับสนุนการศึกษา ครู ที่
ปรึกษาควรให้ คาแนะนาและช่วยเหลือ เช่น การหารายได้ ระหว่างเรี ยน โดยการสนับสนุนจากการจัดทาโครงการ
หารายได้ ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษา อาทิ ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ การสอนทาเบเกอรี่ การทาของชาร่ วย งาน
ฝี มือต่างๆ การเปิ กศูนย์ซอ่ มเครื่ องใช้ ไฟฟ้า หรื อการหาทุนการศึกษาจากการสนับสนุนจากทังภาครั
้
ฐ และเอกชน
ด้ านที่ 3 สภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู มีการประชุมหารื อ
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย การเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนให้ มากขึน้ เพิ่มกิจกรรมในการพัฒนา
ทางด้ านอารมณ์ของนักเรี ยน นักศึกษา การทากิจกรรมเพื่อชุมชนข้ างเคียง สนับสนุนการแสดงความสามารถของ
นักเรี ยน นักศึกษาในสถานศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอนโดยสามารถยืดหยุ่นตามบริ บทในการเรี ยนการ
สอน
ด้ านที่ 4 สภาพแวดล้ อมภายนอกสถานศึกษา การมีแหล่งมัว่ สุม การเดินทางไม่สะดวกในการเข้ าเรี ยน
แนวทางการแก้ ไขคือ จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักศึกษา โดยการจัดทาโครงการรถรั บส่งนักเรี ยนใน
สถานศึกษา การเพิ่มระบบดูแลนักเรี ยน นักศึกษา โดยการให้ ครู ที่ปรึ กษามีบทบาทมากขึน้ เข้ าถึงนักเรี ยนใน
ปกครองเพิ่มมากขึน้ และการขอความร่ วมมือกับหลายฝ่ ายในการช่วยดูแลสอดส่องกับเครื อข่ายในท้ องถิ่น เช่น
ฝ่ ายปกครองของสถานศึกษา อาสาสมัคร สารวัตรนักเรี ยน เจ้ าหน้ าที่ตารวจ และผู้นาหมู่บ้าน ชาวบ้ านบริ เวณ
ข้ างเคียงบริ เวณที่ตงของสถานศึ
ั้
กษา
ข้ อเสนอแนะ
จากประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปั ญหาของการออกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อหนองคาย สังกัดสานักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษานัน้
ได้ แก่ สถานศึกษาต้ องให้ การสนับ สนุน และจัดสิ่ งอานวยความสะดวกภายในสถานศึก ษาเพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ทางเลือกให้ แก่นกั เรี ยน นักศึกษาในการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ และการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรี ยน
โดยร่ วมมือกับทุกฝ่ าย เช่น ฝ่ ายปกครอง อาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการศึกษา และ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยในการเพิ่มจานวนนักเรี ยน นักศึกษาสายอาชีวศึกษา หรื อสายอาชีพ
ในสถานศึกษาภายใต้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของทางรัฐบาล การ
เสริ มสร้ างหรื อปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจต่อการเรี ยนสายอาชีพ

สรุป
ผลการวิจยั นัน้ พบว่า สภาพปั ญหาของการออกกลางคันของนักเรี ยน นักศึกษา ได้ แก่ ปั ญหาจากเรื่ อง
ส่วนตัว ครอบครั ว สภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา สาหรั บแนวทางการลดปั ญหา
การออกกลางคัน คือ การที่ ครู แ ละผู้ป กครองให้ คาปรึ ก ษาและการดูแ ลอย่ างใกล้ ชิ ด มี ร ะบบดูแ ลนัก เรี ย น
นักศึกษา การอบรมพัฒนาครู ที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรการเรี ยนการสอน
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The Effects of Adapted Osborn’s Brainstorming Concept on Students’ Learning Performances
in Security in Information Systems Course
Kantaya Yongyuttawichai1*, Rangsiphat Yongyuttawichai1

ABSTRACT
This research aimed to: 1) compare the students’ overall learning performances before and
after the implementation of Osborn’s brainstorming concept in Security in Information Systems
Course; 2) compare students’ knowledge and understanding about learning behaviors before and
after the implementation of Osborn’s brainstorming concept in Security in Information Systems
Course; and 3) investigate students’ satisfaction towards Osborn’s brainstorming concept.
The samples drawn using simple random sampling method were 30 3rd year students majoring in
Business Computer, Faculty of Management Science at Thepsatri Rajabhat University,Takhli Campus.
The tools used were pretest and posttest, which were constructed by the researchers and validated
by experts, a scale adapted from Osborn’s concept used to evaluate students’ knowledge and
understanding about learning behaviors, and a students’ satisfaction questionnaire constructed by
the researchers and validated by experts. The statistics used to analyze the qualitative data should
be included One Paired Sample T-Test, mean ( X ), standard deviation (S.D), and percentage. The
result indicated that the students’ average scores after the implementation of Osborn’s brainstorming
concept was 25.30, which was significantly higher than those of 16.63 before the implementation. In
terms of the students’ knowledge and understanding about five learning behaviors dimensions using
Osborn’s brainstorming, it was found that the students’ knowledge and understanding about learning
behaviors in the aspect of brainstorming was rated the highest at the level of 24.03. In addition, the
students’ satisfaction towards Osborn’s brainstorming was rated high at level of 4.28

Key Words: brainstorming, learning performances, effects
* Corresponding author; e-mail address: phatsaraphornk@gmail.com
1
Major of Business Computer; Management of Science Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus. Nakhonsawan 60140
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INTRODUCTION
At present, the development of human beings is a key factor of the country development
because the human being development is the development of knowledge leading to many kinds of
developments. Roopngarm (2014) said that the development of knowledge integrated the knowledge
in a curriculum with the 21st Century Skills comprising global awareness background knowledge is
very important for learning and teaching management. Observed by the researchers as lecturers, the
problems found in learning management were most students tended not to collaborate in learning
activities, students did not get the assignments done on the deadline as agreed, and students did not
give concentration on learning. These problem involved many factors so the researchers adopted
learning management using adapted Osborn’s brainstorming concept to investigate the phenomenon
and work out the problems of learning in Course. Thaicharoensri (2010) and Guilford (1967) stated
that brainstorming technique is the best solution to problems regarding learning management for
solving problems manifested that is a process of teaching and learning based on cooperative
learning process allowing students to share creative ideas to solve learning problems with the
emphasis on child-centered teaching method. There are many researchers who have employed
brainstorming technique in a classroom to improve the learning as Gategarn (2008), Bomlai (2007),
Ounmadee (2007), and Ariyanon (2006). Based on the literature review done, the researchers have
found that brainstorming method yielded satisfactory results after the intervention to enhance
students’ learning performances in previous researches, thus, the researchers aimed to ascertain the
impact of brainstorming on students learning performances in Course. In classroom settings of
Business Computer Program, the researchers found that the students lacked the knowledge and
understanding about group working, they did not know how to collaborate to achieve assigned tasks,
and they did not know how to create effective tasks using brainstorming. As such, the researchers
employed adapted Osborn’s brainstorming concept in learning and teaching management in Course
to ascertain and evaluate the effectiveness of using brainstorming to enhance students’ learning
performances and also to investigate the 30students’ knowledge and understanding regarding
learning behaviors dimensions and satisfaction towards the adapted Osborn’ brainstorming concept
in Security in Information Systems Course offered in the academic year of 2015.

MATERIALS AND METHODS
In this part, the details in terms of scope of the study, research procedures, instruments, and
data analysis are presented accordingly.
1. Scope of the Study
1.1 Samples
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The samples used in the present study were 30 3rd year students majoring in Business
Computer, Faculty of Management Science at Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus.
The samples were drawn by means of simple random sampling and divided into groups
of five each of which comprised 5 students with different levels of academic performances.
1.2 Types of Data Collection
The data collected for an analysis in the present study consisted of: 1) students’
performances after the intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept using pretest and
posttest; 2)students’knowledge and understanding about learning behavior dimensions after the
intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept, and; 3)students’ satisfaction towards the
intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept.
2. Research Instruments
The instruments used in the present study were as follows.
2.1 Pretest and posttest to evaluate the overall students’ learning performances using
adapted Osborn’s brainstorming concept.
2.2 Scale validated by three experts to evaluate the students’ knowledge and understanding
about learning behaviors dimensions adopted and adapted from Osborn’s concept
2.3 Questionnaires about students’ satisfaction adopted from five Likert rating scale by
Srisaard (2002) and validated by three experts.
3. Research Procedures
The research procedures of the present study are divided into three phases as follows.
3.1 Data Collection
The data regarding students’ learning performances were collected from 30 3rd year students
majoring in Computer Business by using pretest and posttest multiple choice paper exams and
paper-based writing exams before and after the intervention of using adapted brainstorming concept,
the data about students’knowledge and understanding about learning behaviors dimensions were
collected using scale on Osborn’s brainstorming concept, and the data in terms of
students’satisfaction towards using brainstorming using questionnaires adopted and adapted from
Srisaard (2002).
3.2 The Intervention of Adapted Osborn’s Brainstorming Concept
The students were asked to divide in groups of five for six groups each of which
consisted of 5 students with mixed levels of academic performances. The researchers assigned each
group of students’ tasks integrated Osborn’s brainstorming concept including the adapted five
students’ learning behaviors dimensions: lead-in, brainstorming, discussion and selection, ideas
ordering, and planning and practice, respectively. The intervention was done in semester 1 of the
academic year of 2015 and was intervened with 30 students for ten weeks.
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3.3 Data Analysis
The data were analyzed using mean ( X ), standard deviation (S.D), percentage, and One
Paired Sample T-Test to investigate the effectiveness of brainstorming technique in terms of students’
learning performances, students’ knowledge and understanding about learning behaviors dimensions
using a scale adopted and adapted based on Osborn’s brainstorming concept, and students’
satisfaction towards brainstorming using questionnaires adopted and adapted from Srisaard (2002).
4. Research Framework
The research framework of the present study is as follows.

Figure 1 Research Framework

RESULTS AND DISCUSSION
The present study on the effects of Osborn’s brainstorming concept on students’ learning
performances was conducted with 3rd year students majoring in Business Computer, Faculty of
Management Science, Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus in semester one of the
academic year of 2015. The findings of the study were presented into three parts: the overall
effectiveness of adapted Osborn’s brainstorming concept, students’ knowledge and understanding
about learning behaviors dimensioned based on adapted Osborn’s brain storming concept, and
students’ satisfaction towards brainstorming as follows.
1. The overall effectiveness of adapted Osborn’s brainstorming concept on students’ learning
performances is presented in Table 1.
Table 1. Students’ Scores before - after the intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept
Tests
Pretest
Posttest

Scores
30
30

Average Scores
16.63
25.03
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Standard Deviation
1.24
1.12

t –test
35.323

Sig.
.000
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Based on the Table 1, the students’ learning performance before the intervention of adapted
Osborn’s brainstorming concept was 16.63 and after the intervention was 25.03. Apparently, the
students’ overall performances scored higher significantly after the intervention of adapted Osborn’s
brainstorming concept at the statistical level of 0.01. The results coincided with previous researches
that brainstorming technique helped improve students’ learning performance.
2. The students’ knowledge and understanding about learning behaviors dimensions based
on adapted Osborn’s brainstorming concept is presented in Table 2. In this part, it showed the
students’ knowledge and understanding about using brainstorming before and after the intervention
of adapted Osborn’s brainstorming concept. The results are as follows.
Table 2. Students’ knowledge and understanding about learning behaviors dimensions based on
adapted Osborn’s brainstorming concept
Learning Behaviors Dimension
1. Lead- in
Before
After
2. Brainstorming
Before
After
3. Discussion and Selection
Before
After
4. Ideas Ordering
Before
After
5. Planning and Practice
Before
After

Min

Max

Mean

Sig.

11
18

16
27

13.83
21.13

.000

13
22

16
26

15.27
24.03

.000

12
15

16
26

14.27
21.33

.000

11
20

16
25

14.93
23.07

.000

10
17

16
27

14.03
20.77

.000

It was apparent that the students gained more knowledge and understanding about
brainstorming adapted from Osborn’s brainstorming concept. According to Table 2, it was found that
students had high knowledge and understanding about brainstorming regarding learning behaviors
in the aspect 2 Brainstorming (X=24.03), in the aspect 4 Ideas Ordering (x= 23.07), and in the aspect
3 Discussion and Selection (x= 21.33), respectively. In overall, it revealed that the students gained
higher scores about knowledge and understanding about learning behaviors in all dimensions based
on adapted Osborn’s brainstorming concept.

179

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

3. This part presents the students’ satisfaction towards the use of adapted Osborn’s
brainstorming concept. The results are presented in table 3 as follows.
Table 3. Students’ satisfaction towards adapted Osborn’s brainstorming concept
Aspects of teaching and
learning management
1. Contents
2. Learning Activities
3. Learning Materials
4. Learning Evaluation
Overall Evaluation

Min

Max

3.87
4.30
3.73
4.13
4.00

4.67
4.77
4.50
4.57
4.62

X

4.31
4.53
4.09
4.22
4.28

S.D.
0.70
0.52
0.65
0.58
0.61

Levels of Students’
Satisfaction
High
Highest
High
High
High

It was found that the students’ overall satisfaction towards adapted Osborn’s brainstorming
concept was rated high as a whole. Students were satisfactory with using brainstorming in learning.
When considering each aspect, it was found that the aspect of learning activity was rated the highest.

DISCUSSION
The overall effectiveness of adapted Osborn’s brainstorming concept on students’ learning
performance in Security in Information Systems Course was satisfactorily. In the present study, it was
found that the adapted Osborn’s brainstorming yielded a positive effect on students’ learning
performance. It was apparent from the result that the students’ learning performance after the
implementation of the adapted Osborn’s brainstorming was statistically significant at the level of 0.00.
The result of the present study in terms of the effect of adapted Osborn’s brainstorming on students’
learning performance coincided with the result of the study done by Saensuk (2014) about “The
Effect of Brain Storming on 3rd Year High Vocational Certificate Students’ Learning Performance in
Trigonometric Functions” in which the students’ learning performance in Trigonometric Functions
after the intervention of brainstorming was higher than that of the performance before the intervention
at the statistically significant level of .o1. In addition, Saengyoo (2013) revealed that the experimental
group’s learning performance through 5E learning cycle with questioning technique based on
Osborn’s approach on integrated science process skill and science learning achievement had mean
scores of science learning achievement higher than the control group at a 0.5 level of significance.
In terms of the students’ knowledge and understanding about the learning behavior dimensions using
adapted Osborn’s brainstorming concept, it was found from the present study that the students had
higher knowledge and understanding in the aspect of Brainstorming (X=24.03) and in the aspect of
Ideas Ordering (x= 23.07) than that before the implementation. The results found in the present study
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were in accordance with the results of the study on “The study of the Mattayomsuksa I Students’
Behavior on Fluency and Flexibility Thinking on Geometry via Mathematical Problem-Solving and
Brainstorming Activities” done by Rueangsukanan (2011) that the brainstorming activities enabled
students to solve the problem more than one solution, solve the problem having more than one
category of solutions, select the solution or group of solutions such that they corresponded that the
given situation and situations, and provide the appropriate rule to categories of solutions,
respectively. For the students’ overall satisfaction towards adapted Osborn’s brainstorming concept,
it was found from the present study that students satisfied the aspect of learning activities the most.
The result corresponded with Promlert’s study (2014) on “The Development of Mathematics Learning
Activities Based on Constructivism Theory and Brainstorming Technique for Mattayomsuksa 6, “in
which the students gained average learning achievement scores of 70.75% and 70.79% of students
passed the specified criteria through Mathematic learning activities based on brainstorming
technique.
CONCLUSION AND SUGGESTIONS
The adapted Osborn’s brainstorming concept found effective to enhance students’ learning
performance in Information Systems Course. The students’ showed improved learning performance
after the intervention of the adapted Osborn’s brainstorming concept. Also, they found the aspect of
brainstorming in the dimension of learning behaviors helpful in working out the learning problems and
found the learning activities based on brainstorming interesting to enhance learning achievement in
Information Systems Course. However, this study is delimited and cannot over-generalize to the
universities which are not in Rajabhat Universities. Importantly, most the research studies on
brainstorming found done with the groups of students in secondary schools and high schools. Thus, it
is very important to replicate the research studies using brainstorming with tertiary students in
broader contexts and settings to ascertain the effectiveness of brainstorming on students’ learning
performance.
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การสารวจพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ ของผู้ขับขี่
Exploring behavior and factors affecting driver preferences for gasohol
เออวดี เปรมัษเฐียร1*
Aerwadee Premashthira1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั ง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลให้ ผ้ ูขับขี่ เลือกใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ E20
และ E85 เป็ นประจามากกว่า E10 จากผู้ขบั ขี่รถยนต์ที่เติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400
ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ ด้วยการถดถอยแบบโลจิสติกส์ และคานวณหาค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม ผลการศึกษา
พบว่าผู้ขับขี่มีความน่าจะเป็ นที่จะเลือกใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ นประจา ในกลุ่มของผู้ขับขี่ที่มี
คุณลักษณะที่มีนยั สาคัญทางสถิติดงั ต่อไปนี ้ ผู้ขบั ขี่มีอายุการใช้ งานของรถต่ากว่า 5 ปี มีขนาดของเครื่ องยนต์ต่า
กว่าหรื อเท่ากับ 1,500 cc มีลกั ษณะเป็ นผู้ขบั ขี่ที่พงึ พอใจส่วนต่างของราคาระหว่าง E20 และ E10 ที่ระดับต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 2 บาท นอกจากนีผ้ ้ ขู บั ขี่ที่มีความคานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมสูง และมีทศั นคติที่ดีและความ
เข้ าใจต่อน ้ามันแก๊ สโซฮอล์มาก จะมีความน่าจะเป็ นเพิ่มขึ ้นในการเลือกใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ น
ประจา

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze factors influencing driver preferences for the use of
gasohol E20 and E85 versus E10. The survey investigated 400 samples from Bangkok drivers. The
binary logistic regression was applied to analyze the data and marginal effects were computed. The
results indicated that the statistic significant attributes that increasing the probability of drivers to use
gasohol E20 and E85 were drivers who had less than 5 years in time of car used, had used 1,500 cc
and lower in engine volume, had accepted 2 Baht and lower in gasohol price difference. In addition,
greater concerned about environmental and positive attitude towards gasohol also were significant
factors in driver’s decision to more likely to use gasohol E20 and E85 than E10.

Key Word: gasohol, ethanol, driver preferences, binary logistics
* Corresponding author; e-mail address: fecoadu@ku.ac.th
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คานา
ในปั จจุบันการใช้ นามันแก๊ สโซฮอล์ ในประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง จากการใช้ เฉลี่ยที่
11.5 ล้ านลิตรต่อวัน ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ น 25 ล้ านลิตรต่อวัน ในปี 2558 หรื อเพิ่มขึ ้นด้ วยอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 23
ต่อปี ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการเพิ่มการใช้ แก๊ สโซฮอล์นี ้ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ เอทานอลเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
เนื่องจากเอทานอลเป็ นวัตถุดิบหลักในการนามาผสมน ้ามันเบนซิน ประกอบกับการผลักดันการส่งเสริ มการผลิต
และการใช้ เอทานอลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ร้ อยละ 25 ( ปี 2558- 2579) ของ
ภาครัฐ ที่ได้ กาหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานเอทานอลเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนการนาเข้ า โดยมีเป้าหมายการ
ผลิตและการใช้ เอทานอล 7.38 ล้ านลิตรต่อวันในปี 2569 จากปริ มาณการผลิตและการใช้ ณ ปี 2557 ที่ 3.23
ล้ านลิตรต่อวัน (สานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2559)
นอกจากปริ มาณการใช้ แก๊ สโซฮอล์เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังพบว่าปริ มาณการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์
E20 และ E85 ยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในทิศทางเดียวกัน เมื่อเทียบสัดส่วนแล้ วพบว่าเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 8.2 และ
0.8 ตามลาดับ ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 17 และ 3.13 ในปี 2558 เนื่องจากผลของส่วนต่างของราคาและการให้
เงินชดเชยจากกองทุนนา้ มันและการให้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ น ้ามันแก๊ ส
โซฮอล์ E85
แต่อย่างไรก็ ตามการเพิ่ มขึน้ ของการใช้ น า้ มัน แก๊ สโซฮอล์ ที่ผ่ านมา ยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้ อยละ 25 ที่มีเป้าหมายการใช้ เอทานอล 7.38 ล้ านลิตรต่อวัน
หรื อเท่ากับร้ อยละ 36 ของปริ มาณการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ ทงหมด
ั้
เมื่อเทียบกับปั จจุบนั ที่มีสดั ส่วนการใช้ เอทา
นอลเท่ากับร้ อยละ 13 เท่านัน้ ดังนัน้ การส่งเสริ ม กระตุ้นหรื อเพิ่มความต้ องการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ จะส่งผลถึง
ความต้ องการใช้ เอทานอลที่เพิ่มขึ ้น ไปด้ วยกัน
ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม ทัศนคติและปั จจัย ที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยที่สามารถช่วยผลักดันและเป็ นแนวทางในการ
ส่งเสริ มการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ให้ เพิ่มขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และปั จจัยที่มีสว่ นเพิ่มปริ มาณความต้ องการใช้
ให้ สอดคล้ องกับทิศทางที่ภาครัฐที่ได้ กาหนดไว้

วิธีการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรม และปั จจัยมี่มีผลต่อการเลือกใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 นัน้ ทาการศึกษา
โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ ผ้ ูขับขี่รถยนต์ ที่เติมนา้ มันแก๊ สโซฮอล์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400
ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มผู้ขับขี่เป็ น 2 ประเภทคือ ผู้ขบั ขี่ประเภทที่เติมนา้ มันแก๊ สโซฮอล์ E10 (gasohol 91 และ
gasohol 95) เป็ นประจา และผู้ขบั ขี่ประเภทที่เติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ นประจา (เติมในสัดส่วนที่
มากกว่าร้ อยละ 50 ของการเติม E10)
การสุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาครั ง้ นี ท้ าโดยวิ ธี การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ ( Accidental
Sampling) ทาการเลือกตัวอย่างเพื่อให้ ได้ ตามจานวนที่ต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์กาหนด ซึง่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้
ขับ ขี่ รถยนต์ นั่งส่วนบุคคล ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ เติมน า้ มันแก๊ ส โซฮอล์ จะเป็ นใครก็ ตามที่ สะดวกจะให้
สัมภาษณ์ แ ละตอบแบบสอบถาม โดยที่ ข นาดของกลุ่มตัวอย่ า งจ านวน 400 ตัวอย่ างก าหนดจากสูต รของ
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W.G.cochran ที่มีค่าสัดส่วนของประชากรที่เติมนา้ มันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ นประจาเท่ากับร้ อยละ 40
และร้ อยละ 60 จากผู้ขบั ขี่ประเภทที่เติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E10 เป็ นประจา ผลของค่าสัดส่วนกาหนดจากการทา
pre-survey จานวน 30 ตัวอย่าง โดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ร้อยละ 95 หรื อความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 ผล
การค านวณได้ ขนาดตัวอย่ าง 369 ตัวอย่ าง แต่ท าการเก็ บ ข้ อมูล ทัง้ หมดจ านวน 400 ตัวอย่ าง ในช่ วงเวลา
ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ รวบรวมแนวคิดของการศึกษาด้ านพฤติกรรม ทัศนคติและปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ เชื ้อเพลิงในการขับขี่ โดยการศึกษาของ Fimereli and Mourato (2009); Pacini and
Silveira (2011); Ulmer et al. (2004) พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ เชือ้ เพลิงได้ แก่ ราคาของ
เชื อ้ เพลิงนัน้ ระยะทางที่ วิ่งได้ ต่อลิตร ปริ มาณการผสมเอทานอลในแก๊ ส โซฮอล์ รวมถึงปั จ จัย อื่น เช่น ระดับ
การศึกษา Petrolia et al. (2009) ความสะดวกของสถานีเติมน ้ามัน Mau et al. (2008) เพศ รายได้ เป็ นต้ น
นอกจากนี จ้ ากการศึกษาของ กรกัลยา (2550) จตุรงค์ (2552) พนม (2552) และธัญพร (2555) ได้
ทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเติมเชือ้ เพลิงแก๊ สโซฮอล์ ความพึงพอใจ ทัศนคติ ตลอดจน
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรั บ พบว่าปั จจัยที่สาคัญที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ ภายใต้ ข้อ
สมมติของการศึกษา ได้ แก่ ราคา คุณสมบัติของแก๊ สโซฮอล์ที่เติม ประสิทธิภาพในการวิ่ง เรื่ องของความเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม ผลกระทบที่จะมีตอ่ เครื่ องยนต์ ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นต้ น ในด้ านของทัศนคติของผู้บริ โภค
ต่อการเลือกใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์พบว่า พนม (2552) ผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะมีทศั นคติที่ดีต่อน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ มี
ความเข้ าใจถูกต้ องต่อเชื ้อเพลิงมีแนวโน้ มก่อให้ เกิดปฏิกิริยาสนับสนุน แต่สาหรั บนา้ มันแก๊ สโซฮอล์ E85 พบว่า
ธัญพร (2555) ทัศนคติและการยอมรั บของผู้บริ โภคอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความสั มพันธ์ เชิ งบวกกับการ
ยอมรับในการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E85
ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงทาการวิเคราะห์ผลด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามที่เป็ น Binary response หรื อมีค่าของตัวแปรตามเพียง 2 คาตอบ กับตัวแปร
อิสระต่างๆ จากการตรวจเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น อาทิ ความแตกต่างของราคา ระยะทางวิ่ง ความสะดวกในการ
ใช้ บริ การหรื อสถานีบริ การ ทัศนคติและความรู้ ต่อสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนปั จจัยส่วนบุคคลในด้ านต่างๆ ด้ วย
ฟั งก์ชนั่  ( x ) 

1
1  ex

ซึง่ ค่าของ  (x) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และ x มีค่าระหว่าง   ถึง

  และ

แบบจาลองโลจิตสามารถเขียนได้ ในรู ปแบบ (Hosmer and Lemeshow, 2000) ดังสมการ (1) และ (2) ดังนี ้
 ( x) 

e 0  1 X1 ... k X k
1  e 0  1 X1 ... k X k

อธิบายได้ ดงั สมการต่อไปนี ้

(1)

โดยเมื่อแปลงสมการเป็ น Logit transformation สามารถ

  ( x) 
(2)
g ( x )  ln 
   0  1 X 1  ....   k X k
1   ( x ) 
parameters มีค่ามีค่าระหว่าง   ถึง   ขึ ้นอยู่กบั ช่วงของค่า x

โดยที่ g (x) เป็ น Linear
และ
 (x ) คือโอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์  0 คือค่าคงที่  i คือค่าสัมประสิทธิ์ (coefficient) ของ
ตัวแปรสุม่ cและ X i คือค่าตัวแปรสุ่มหรื อตัวแปรอิสระของสมการ โดยสมการพยากรณ์ ที่ได้ อธิบายความน่าจะ
เป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ มีเทคนิคในการประมาณค่าด้ วยวิธีของ Maximum likelihood
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ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบส่วนเพิ่มหรื อ Marginal effect นัน้ พิจารณาค่าอนุพนั ธ์ บางส่วนของความ
น่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่ทาการพิจารณาอยู่นนจะส่
ั ้ งผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงซึง่ มีวิธีแปลงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการให้ อยู่ในรู ปผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) ดังสมการ (3)
และ (4)
ln ( x )  ln(1   ( x ))
 k
X ki

(3) หรื อเท่ากับ

 i
  i (1   i )  k
X ki

(4)

จากแบบจาลองข้ างต้ นและจากการตรวจสอบเอกสาร ผู้วิจัยจึงนามาพัฒนาแบบจาลองเพื่อใช้ ในการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็ นที่ผ้ บู ริ โภคจะตัดสินใจเลือกเติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 จากปั จจัยหรื อตัวแปร
อิสระที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจ ดังสมการ (5) ต่อไปนี ้
Z ( x )   0  1SEX   2 EDU   3 INCOME   4 AGE   4OCCUPATION   5CAR _ OWN
  6 AVG _ DRIVE   7CAR _ AGE  8 BRAND   9CC  10PRICE _ DIFFER  11STATION
 12CONVIENCE  13ENVIRONMEN T _ CONCERN  14 ATTITUDE _ SCORE

(5)
โดยที่ Z (x) คือ ความน่าจะเป็ นที่ผ้ ขู บั ขี่จะเลือกเติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 มากกว่า E10
 0 - 14 คือ ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่จะทาการประมาณค่า
SEX คือ ตัวแปร Dummy เพศ โดยเท่ากับ 1 เมื่อเป็ นเพศชาย เท่ากับ 0 เมื่อเป็ นเพศหญิง
EDU คือ ตัวแปร Dummy ระดับการศึกษา โดยเท่ากับ 1 เมื่อระดับการศึกษาเทียบเท่ากับหรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี
INCOME คือ ตัวแปร Dummy ระดับรายได้ โดยมีคา่ เท่ากับ 1 เมื่อรายได้ สงู กว่า 30,000 บาทต่อเดือน
AGE คือ ตัวแปร Dummy อายุของผู้ขบั ขี่ โดยเท่ากับ 1 เมื่อมีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ ้นไป
OCCUPATION คือ ตัวแปร Dummy อาชีพ โดยเท่ากับ 1 เมื่อ เป็ นรับราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน
CAR_OWN คือ จานวนรถยนต์ที่เป็ นเจ้ าของ (หน่วย: คัน)
AVG_DRIVE คือ ตัวแปร Dummy ระยะที่ขบั โดยเฉลี่ย โดยเท่ากับ 1 เมื่อ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 200 กม. ต่อสัปดาห์
CAR_AGE คือ ตัวแปร Dummy อายุการใช้ งานรถ โดยเท่ากับ 1 เมื่อ อายุการใช้ งานรถต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
BRAND คือ ตัวแปร Dummy ยี่ห้อของรถที่ใช้ โดยเท่ากับ 1 เมื่อเป็ นยี่ห้อของญี่ปนุ่ เท่ากับ 0 เมื่อเป็ นยี่ห้ออื่นๆ
CC คือ ตัวแปร Dummy ขนาดของเครื่ องยนต์ โดยเท่ากับ 1 เมื่อ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500 cc เท่ากับ 0 เมื่อ
สูงกว่า
PRICE_DIFFER คือ ราคาส่วนต่างระหว่าง E20 กับ E10 ที่พงึ พอใจ โดยเท่ากับ 1 เมื่อราคาต่ากว่าหรื อเท่ากับ 2
บาทต่อลิตร เท่ากับ 0 เมื่อ ราคาส่วนต่างสูงกว่า 2 บาทต่อลิตร
STATION คือ ตัวแปร Dummy ยี่ห้อสถานีบริ การน ้ามันที่เลือกเติมบ่อยที่สดุ โดยเท่ากับ 1 เมื่อ เลือกเติม ปตท.
CONVIENCE คือ ตัวแปร Dummy ประเภทของสิ่งอานวยความสะดวกในสถานีบริ การน ้ามันที่สาคัญ โดยมีค่า
เท่ากับ 1 เมื่อ บริ การดี รวดเร็ ว และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบ เช่น ร้ านค้ า ห้ องน ้า
ENVIRONMENT_CONCERN คือ คะแนนด้ านความคิดเห็น ต่อสิ่งแวดล้ อม จากการตอบคาถาม 10 ข้ อที่
เกี่ยวข้ องกับผลของน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ตอ่ สิ่งแวดล้ อม มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน
ATTITUDE_SCORE คือ คะแนนรวมด้ านทัศนคติและความเข้ าใจต่อน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ จากการตอบคาถาม 5
ข้ อที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ และทัศนคติตอ่ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์
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ผลการศึกษา
ผลการสารวจด้ วยแบบสอบถามผู้ขบั ขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่เติมเชื ้อเพลิงแก๊ สโซฮอล์ E10 E20 และ E85
จานวน 400 ตัวอย่าง ในเขตกรุ งเทพมหานคร แสดงผลข้ อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตลอดจน ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการขับขี่ พาหนะ อายุการใช้ งานของรถ ระยะทางวิ่ง ขนาดเครื่ องยนต์ ยี่ห้อ และ
สถานีบริ การที่ใช้ ประจา ดัง Table 1
Table 1 Selected characteristics of the study sample (size = 400)
Sex
Age

Description
Male
Female

Less than 20
20-30
30-40
40 and above
Highest level of education
High school
College degree
Bachelor degree
Graduate degree and higher
Occupation
Student
Private business owner
Private officer
Government officer
Other
Brand
Toyota
Honda
Mazda
Nissan
Mitsubishi
BMW
Ford
Chevrolet
Others

Count

Percent

202
198

50.5
49.5

22
179
98
101

5.5
44.8
24.5
25.2

58
53
250
39

14.5
13.2
62.5
9.8

131
108
102
53
6

33.8
27.0
25.5
13.2
1.5

147
103
41
21
13
17
15
16
27

36.8
25.7
10.3
5.2
3.3
4.2
3.7
4.0
7.3

Description
Count
Income
Less than 15,000 Bht
123
15,000 – 30,000 Bht
110
30,000 – 50,000 Bht
75
50,000 Bht and above
92
Number of owned cars
1 car
295
2 cars
81
3 cars
11
other
13
Time of car used
Less than 5 years
199
5 – 10 years
161
10 – 15 years
34
15 years and above
6
CC (cubic centimeters)
1,200 cc
27
1,500 cc
154
1,800 cc
112
2,000 cc
71
Above 2,000 cc
36
Average driving distance / week
Less than 100 km
139
100 – 200 km
178
200 – 300 km
59
300 km and above
24
Preference for choosing E20 and E85
Yes (E20 and E 85)
98
No (Gasohol 91,95)
302

Percent
30.7
27.5
18.8
23.0
73.7
20.2
2.8
3.3
49.8
40.2
8.5
1.5
6.7
38.5
28.0
17.8
9.0
34.8
44.5
14.7
6.0
32.4
67.6

ผู้ขับขี่ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 20-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริ ษัท มีรายได้ อยู่ในช่วง ต่ากว่า 15,000 -30,000 บาท มีรถยนต์ 1 คัน
ส่วนใหญ่ใช้ รถยนต์ยี่ห้อ Toyota และ Honda อายุการใช้ งานของรถต่ากว่า 5 ปี เครื่ องยนต์ขนาด 1,500 cc และ
ขับระยะทางเฉลี่ย 200-300 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้ขบั ขี่ได้ เลือกเติมนา้ มันแก๊ สโซฮอล์ E20
และ E85 เป็ นประจามากกว่า E10 จานวนร้ อยละ 32.4 และผู้ขบั ขี่ได้ เลือกเติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E10 เป็ นประจา
มากกว่า E20 และ E85 จานวนร้ อยละ 67.6
ในด้ านของพฤติกรรมในการขับขี่และเลือกใช้ สถานีบริ การน ้ามัน พบว่า ผู้ขบั ขี่ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ดัง Table 2 เติมน ้ามันมากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.7 โดยค่าใช้ จ่ายในการเติมน ้ามันส่วน
ใหญ่จะมากกว่า 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 62.2 ในขณะที่ช่วงเวลาที่นิยมเติมน ้ามันคือช่วงบ่ายถึงเย็น
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ระหว่างเวลา 13.00 – 19.00 น. จานวนร้ อยละ 47 โดยที่ผ้ ขู บั ขี่ส่วนใหญ่เติมน ้ามันในสถานีบริ การน ้ามันที่ใกล้
บ้ าน ร้ อยละ 37.5 และรองลงมาคือสถานีที่อยู่ระหว่างทางขับรถ ร้ อยละ 29.2 ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เลือกใช้ บริ การ
สถานี บริ การนา้ มัน ด้ วยเหตุผลคือ การบริ การที่ ดีและรวดเร็ ว ร้ อยละ 65 รองลงมาคือ สถานี บริ การนา้ มันมี
ร้ านค้ าอานวยความสะดวกหลากหลาย ร้ อยละ 17.5 และ สถานีบริ การน ้ามันที่ผ้ ขู บั ขี่ใช้ บริ การมากที่สดุ คือ ปตท.
ร้ อยละ 51.8 รองลงมาคือ เชลล์ ร้ อยละ 23 บางจากร้ อยละ 16.7 และ เอสโซ่ ร้ อยละ 6.5 ตามลาดับ
Table 2 Selected driver’s behavior of the study sample (size = 400)
Description
Average gas fill up per month
1-2 times
Greater than 2 times
Average refueling budget per month
<= 2,000 Bahts
> 2,000 Bahts
Reasons for preferred gas station
Good and quick services
Variety of shops in station
Clean Toilets
Others
Preferred Gas Station
PTT
Shell
Bangchak
Esso
Others

Count

Percent

81
319

20.3
79.7

151
249

37.8
62.2

260
70
50
20

65.0
17.5
12.5
5.0

207
92
67
26
8

51.8
23.0
16.7
6.5
2.0

Description
Count
Percent
Time of refueling
6-12 am
132
33.0
1-7 pm
188
47.0
7-12 pm
80
20.0
Siting reasons for choosing gas station
Near house
150
37.5
Near office
65
16.3
On the way of driving
117
29.2
Others/ non specific
68
17.0
Environmental concern test scores for using gasohol
High (>35)
263
65.8
Moderate (30-35)
107
26.7
Low (<30)
30
7.5
Knowledge and attitude test scores for using gasohol
Positive (>10)
211
52.8
Moderate (5-10)
181
45.2
Negative (<5)
8
2.0

การทดสอบความเข้ าใจและทัศนคติตอ่ การใช้ นามันแก๊ สโซฮอล์ ตลอดจนความคิดเห็นในด้ านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมของน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ผ้ ขู บั ขี่มีความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการเติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์
ดัง Table 2 โดยมีคะแนนทดสอบมากกว่า 10 คะแนนขึ ้นไป ร้ อยละ 52.8 และมีคะแนนระหว่าง 5-10 คะแนน
หรื อมีความรู้ ความเข้ าใจและทัศนคติในระดับปานกลาง ร้ อยละ 45.2 สาหรั บผู้ขับขี่ ที่ทาคะแนนได้ ต่ากว่า 5
แสดงถึงความเข้ าใจผิ ดและทัศนคติที่ ไม่ดีต่อน า้ มัน แก๊ ส โซฮอล์ สาหรั บคะแนนการทดสอบความคิดเห็นต่อ
สิ่งแวดล้ อม จากการตอบคาถาม 10 ข้ อที่เกี่ยวข้ องกับผลของน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีคะแนนเต็ม
50 คะแนน ส่วนใหญ่ผ้ ูตอบมีคะแนนสูงมากกว่า 35 คะแนน ร้ อยละ 65.8 แสดงถึง ความคิดเห็นที่คานึงถึง
สิ่งแวดล้ อม และเห็นประโยชน์จากการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ที่ช่วยลดผลกระทบทางมลพิษ รองลงมาคือคะแนน
ระหว่าง 30-35 ร้ อยละ 26.7 แสดงถึง การคานึงถึงสิ่งแวดล้ อมจากการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ในระดับปานกลาง
และ คะแนนต่ากว่า 30 ร้ อยละ 7.5 แสดงถึง การคานึงถึงสิ่งแวดล้ อมจากการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ในระดับต่า
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ แก๊ สโซฮอล์ของผู้ขับขี่ด้วยการวิเคราะห์ การถดถอย
แบบโลจิสติกส์ ด้ วยวิธีการ Maximum likelihood ของค่าสัมประสิทธิ์ในตัวแปรต่างๆ แสดงผลดัง Table 3 ค่า
สัมประสิทธิ์ ของตัวแปร CAR_AGE และ STATION มีนยั สาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมันที่ร้อยละ 90 ขึ ้น
ไป ATTITUDE_SCORE มีนัยสาคัญทางสถิ ติด้วยระดับความเชื่ อมันที่ ร้อยละ 95 ขึน้ ไป และ ตัวแปร CC
PRICE_DIFFER และ ENVIRONMENT_CONCERN มีนยั สาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมันที่ร้อยละ 99
ขึ ้นไป จากการทดสอบค่า Likelihood ratio test มีค่า 380.19 มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่
มากกว่าร้ อยละ 99 ขึ ้นไป ณ Degree of freedom เท่ากับ 15 (ค่า chi-square เท่ากับ 30.58) แสดงให้ เห็นถึง
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ความสัมพันธ์อย่างมาก ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ กับตัวแปรตาม และจากค่าแสดงประสิทธิภาพในการทานาย
ผลของสมการพบว่ามีความแม่นยาที่ร้อยละ 77.75 อยู่ในระดับที่มาก
Table 3 Parameter estimates and marginal effects from binary logit model
Explanatory Variable
Estimate (Standard error)
Wald
Mean
Constant***
-6.343
(1.498)
17.919
1.000
Statistics
SEX
-0.307
(0.268)
1.312
0.505
AGE
0.186
(0.372)
0.249
0.490
EDU
0.074
(0.314)
0.056
0.722
OCCUPATION
0.057
(0.300)
0.036
0.387
INCOME
-0.165
(0.364)
0.206
0.417
CAR_OWN
0.098
(0.206)
0.226
1.357
AVG_DRIVE
0.102
(0.337)
0.091
0.207
CAR_AGE*
0.535
(0.280)
3.661
0.497
BRAND
0.126
(0.388)
0.106
0.837
CC***
0.816
(0.282)
8.370
0.452
PRICE_DIFFER***
1.412
(0.283)
24.802
0.507
STATION*
-0.531
(0.299)
3.167
0.517
CONVIENCE
0.095
(0.403)
0.055
0.825
ATTITUDE_SCORE **
0.071
(0.054)
1.695
10.142
ENVIRONMENT_CONCERN ***
0.087
(0.037)
5.612
33.142
Likelihood ratio test = 380.195
Prediction success
McFadden R2 = 0.146
%Correct = 77.75
Number of observation = 400
%Incorrect = 22.25
Number of driver’s preferring to choose E20 and E85 = 98
Note: ***, **, and * indicate statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

Marginal effects
-0.949
-0.046
0.028
0.011
0.009
-0.025
0.015
0.015
0.080
0.019
0.122
0.211
-0.079
0.014
0.011
0.013

a

A marginal effect indicates the change in predicted probability of driver’s preferring to choose E20 and E85 for a unit change in an
explanatory variable. Marginal effects of continuous variables were calculated at the means of the data. For dummy variables, a value of 0
was used if the mean was less than 0.5 and a value of 1 if the mean was greater than or equal to 0.5.

การคานวณหาค่า Marginal effect หรื อผลกระทบส่วนเพิ่มนัน้ แสดงถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงใน
ความน่าจะเป็ นที่ผ้ ขู บั ขี่จะจะเลือกเติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 มากกว่า E10 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวแปรอิสระ 1 หน่วย ดัง Table 3 พบว่า (CAR_AGE) ผู้ขบั ขี่ที่มีอายุการใช้ งานของรถต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 (CC) ผู้ขบั ที่มีขบั รถในขนาดเครื่ องยนต์ที่ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500 cc มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 12.2 (STATION) ผู้ขับ ขี่ ที่ นิ ย มใช้ ส ถานี บ ริ ก ารน า้ มัน ปตท. บ่ อยที่ สุด มีแ นวโน้ ม ลดลงร้ อยละ 7.9
(PRICE_DIFFER) ผู้ขบั ที่ที่พึงพอใจส่วนต่างระหว่าง E20 และ E10 ที่ระดับต่ากว่าหรื อเท่ากับ 2 บาทต่อลิตร มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.1 (ENVIRONMENT_CONCERN) ผู้ขบั ขี่ที่มีคะแนนความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้ อมและ
เห็นประโยชน์จากการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ที่ช่วยลดผลกระทบทางมลพิษเพิ่มขึ ้น 1 คะแนน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1.1 และ (ATTITUDE_SCORE) ผู้ขับขี่ที่มีคะแนนรวมด้ านทัศนคติและความเข้ าใจต่อนา้ มันแก๊ สโซฮอล์
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.3 ที่จะเลือกเติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 มากกว่า E10

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ผู้ขบั ขี่ร้อยละ 32 ที่เลือกเติมน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ นประจา
มากกว่า E10 ส่วนใหญ่ มีความรู้ และทัศนคติที่ ดีต่อการเติมนา้ มัน แก๊ สโซฮอล์ และมี ความคิดเห็นที่ คานึงถึง
สิ่งแวดล้ อม และเห็นประโยชน์ จากการใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ที่ช่วยลดผลกระทบทางมลพิ ษ และผลการศึกษา
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ปั จจัยที่มีผลพบว่า กลุม่ ของผู้ขบั ขี่ที่มีอายุการใช้ งานของรถที่ต่ากว่า 5 ปี และมีขนาดของเครื่ องยนต์ที่ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 1,500 cc มาก มีความน่าจะเป็ นเพิ่มขึ ้นที่ทาให้ ผ้ ขู บั ขี่เลือกใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ นประจา
มากกว่า E10 เนื่องด้ วยลักษณะของเทคโนโลยีและสมรรถนะของรถที่รองรับการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ
E85 ซึง่ ภาครัฐอาจให้ การสนับสนุนหรื อให้ ความช่วยเหลือทางด้ านภาษี เพิ่มขึ ้นกับผู้ขบั ขี่รถใหม่และรถยนต์ขนาด
เล็กเพื่อปรับเปลี่ยนรู ปการใช้ น ้ามัน E20 และ E85 ให้ เพิ่มขึ ้นได้ ทางหนึง่
ผู้ขับขี่ที่พึงพอใจส่วนต่างของราคาระหว่าง E20 และ E10 ที่ระดับต่ากว่าหรื อเท่ากับ 2 บาทมีความ
น่าจะเป็ นเพิ่มขึ ้นที่ทาให้ ผ้ ขู บั ขี่เลือกใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ นประจามากกว่า E10 แสดงให้ เห็นว่า
ส่วนต่างของราคาไม่ได้ จาเป็ นต้ องแตกต่างมาก แต่ควรต่างกันในระดับที่ เหมาะสม ทัง้ นีป้ ั จจัยทางด้ านราคา
ส่งผลต่อการเลือกใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ในสัดส่วนที่มาก และเป็ นปั จจัยที่ภาครัฐควรให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง
ในการสนับสนุนส่วนต่างระหว่างราคาของ E20 E85 กับ E10 ให้ เหมาะสม
ผู้ขับขี่ที่มีคะแนนความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้ อมและเห็นประโยชน์ จากการใช้ นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ ในระดับ
มาก และมีคะแนนรวมด้ านทัศนคติและความเข้ าใจต่อน ้ามันแก๊ สโซฮอล์ในระดับมาก มีความน่าจะเป็ นเพิ่มขึ ้นใน
การเลือกใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็ นประจามากกว่า E10 โดยปั จจัยเสริ มในด้ านของทัศนคติและ
ความรู้ ความเข้ าใจ เป็ นปั จจัยที่มีส่วนช่วยเพิ่มความน่าจะเป็ นให้ มากขึ ้นกว่าเดิม ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้ทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนสามารถช่วยกันผลักดันผ่านนโยบายหรื อโครงการต่างๆ ที่เน้ นสร้ างความรั บรู้ ทัศนคติที่ดี การให้ ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ ทังการประชาสั
้
มพันธ์ การรณรงค์ เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่ได้ ตระหนักและมีความรู้ ความเข้ าใจที่
ถูกต้ องต่อการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 และเพื่อเพิ่มความต้ องการในด้ านอุปสงค์และสร้ างการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนในการใช้ น ้ามันแก๊ สโซฮอล์และเอทานอลให้ เพิ่มขึ ้นตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้
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The Role of Banking Competition and Monetary Policy for the Use of Medium of Exchange
Thanarak Laosuthi1*

ABSTRACT
From the study, the results show that competitive structure of banking industry affects the
uses of medium of exchange. In particular, perfectly competitive banks provide electronic
transactions service more than a monopolist. Furthermore, when the banking sector obtains
productivity improvement in term of the cost of processing electronic transactions, they provide more
electronic transactions service. Moreover, the impact of productivity improvement is stronger when
the banking sector is more competitive. In this manner, financial institutions should develop new
technology system consistently so depositors obtain more access to electronic transactions service.
However, this impact can be limited by less degree of banking competition. For the effect of monetary
policy, an expansionary monetary policy leads to the lower amount of electronic transactions service.
In addition, the impact of productivity gains on the use of electronic transactions service is stronger at
higher inflation levels. In this manner, the conduct of monetary policy should account for the use of
electronic transactions service and the productivity gains in the payments system.

Key Words: Banking Competition, Monetary Policy, Electronic Transactions Service, Productivity Improvement
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INTRODUCTION
Recent evidence demonstrates that there have been considerable changes in the payments
system. One of the most significant developments has occurred in the electronic transactions service.
In particular, due to productivity improvement, depositors are able to access their account from other
banks through electronic transactions service. In term of competitive structure, Hannan (2005) shows
that removing the surcharge ban has resulted in a higher degree of banking concentration. Thus,
from empirical studies, both the productivity improvement and competitive structure of banking
industry significantly affect the price and the availability of electronic transactions service. However, it
is also important to examine whether productivity gains have been limited by pricing distortions in the
market.
Furthermore, as illustrated by numerous research, monetary policy plays a significant role in
financial market activity. Yet, very little theoretical research has studied the impact of monetary policy
on the use of electronic transactions service. As a result, there has been little formal analysis that
illustrates how monetary policy affects quantities and fees of electronic transactions service.
Furthermore, it is also important to examine the interactions between productivity improvement and
monetary policy. The effect of productivity improvement on the use electronic transactions service
may vary depended on level of inflation.
In an attempt to address these issues, I develop a model in which banks play an important
role in the economy. In particular, banks provide two important types of financial services. To be
specific, agents can save by establishing deposit accounts with banks. Given their account balance
with one financial institution, depositors also gain access to their account and are able to withdraw
their funds from different banks. However, banks collect a service fee for performing withdrawal
services. In this manner, financial institutions provide electronic transactions service based upon the
requests of depositors of other banks.

SCOPE OF THE STUDY
This study aims to provide theoretical framework for the impact of banking competition,
productivity improvement and monetary policy on the use of medium of exchange. In particular, the
medium of exchange in this study is referred to electronic transactions service such as debit card
and ATM. I incorporate imperfectly competitive behavior by considering that banks compete by
offering rates of return to deposits. Furthermore, the productivity improvement is illustrated by the
lower cost of processing withdrawal services for each unit of payments.
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MODEL
1. Environment
By following Schreft and Smith (1997), I consider a discrete-time economy populated by an
infinite sequence of two-period lived overlapping generations, plus an initial old generation. In
particular, the economy consists of two geographically separated islands. At the beginning of each
time period, a new generation of individuals is born on each island with a population measure equal
to 1. Although the population resides in two separate locations, there is a single consumption good
available on both islands. Individuals derive utility from consumption when old. Their preferences are
given by:
u(c2 )  ln(c2 )

(1)

When young, agents are endowed with x  0 units of the consumption good. While agents
do not receive endowments in their old-age, they have access to a storage technology. For each of
unit of goods allocated to the technology when young, agents receive 0  s  1 units of consumption
in the following time period. Private information serves as the primary trade friction in the economy.
Thus, communication across islands is not possible. Moreover, individuals in the economy are subject
to relocation shocks. Each period, a fraction of young agents must move to the other island. The
probability of relocation,  , is exogenous, publicly known, and the same in each island. Agents may
carry goods across locations. However, transportation involves resource costs — a fraction of
goods,   (0,1) , will depreciate during the relocation process.
2. Autarky Economy
In an autarky economy, individuals do not have access to financial intermediation or a money
market. At the initial stage of period t , old relocated individuals carry the goods that they save from
the previous period to the other location. Due to the transportation cost, they consume s(1   ) x
units of goods. Individuals who do not experience relocation shocks, non-movers, consume the entire
returns from storage, sx . At the end of period t , old agents in generation t  1 die and the relocation
shock occurs. Therefore, an individual’s expected lifetime utility, E (U (C A )) , is a probabilityweighted average of the lifetime utility obtained across states. To be specific, it is given by:
E (U (C A ))   ln(1   )  (1   ) ln(sx)
(2)
3. An Economy with Financial Intermediation
With deposits received, banks can allocate funds to investment projects ( it ) which yield
R  1 for each unit of goods invested in the previous period. Although the investment opportunities
generate higher returns than storage, private information across islands limits trading opportunities in
the economy. In contrast to agents, banks in both locations have the ability to communicate with each
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other. Thus, they can verify the account balance of agents who move from the other island.
Consequently, financial institutions are able to provide withdrawal services based upon requests of
depositors of other banks. Banks in turn charge relocated depositors the service fee for processing
their requests of withdrawals. In this manner, electronic transactions service operated by financial
institutions allow agents to access returns from their accounts at any location.
Next, I explain the timing of events compared to the previous section. At the initial stage of
date t , banks announce the schedule of interest rates ( rt m ) for movers and ( rt n ) for nonmovers and
young agents deposit dt units of goods. Each bank decides how to allocate deposits to an
investment project ( it ) and currency ( mt ). The monetary authority gives currency to the bank at the
rate  M t 1 . The bank obtains additional currency through trade with relocated old agents who have
account with other banks. After the portfolio allocation is made, the bank receives returns from
investment in the previous period and pays nonrelocated old agents rtn1dt 1 .
At the end of period t , the relocation shock occurs. Young agents in period t learn their
location status. Those who relocate will go to the other location and access electronic transactions
service. In turn, bank charges for the withdrawal fee ( F ) for each unit of currency. Furthermore,
banks incur the cost of providing electronic transaction ( c ) for each unit of currency. From the
perspective of relocated individuals, withdrawal services offered by each bank are the same. As a
result, the service fee per unit of payments will be the same across banks. At the end of period all old
agents from the previous generation consume and die.
4. Perfectly Competitive Banks
Banks compete for deposits by offering a schedule of rates of return to deposits. Thus, a set
of actions is a Nash equilibrium. In this manner, each financial intermediary chooses rates of return to
deposits to maximize the expected utility of a representative depositor. Thus, the bank’s objective is:

Max

 ln(rt m x  FmtPC

rtm , rtn ,itPC , mtPC

pt
)  (1   ) ln  rt n x 
pt 1

(3)

subject to a balance sheet constraint:
(4)
Relocated agents can access their account in the other location by using electronic
transactions service. Therefore, the payment to relocated individuals is given by:
x  mtPC  itPC

mtPC

pt
p
 rt m x  FmtPC t
pt 1
pt 1
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In contrast, agents who do not move can keep their funds in the bank. Consequently, the
return to nonrelocated agents is constrained by:
pt
 cmtPC
pt 1

rt n x  RitPC  FmtPC

(6)

In addition, the self-selection constraint must also hold:
(7)
Finally, the expected utility of each depositor must satisfy a participation constraint:
rt m  rt n

 ln(rt m x  FmtPC

pt
)  (1   ) ln  rt n x   E (U (C A ))
pt 1

(8)

In a steady-state equilibrium, banks allocate funds and offer rates of return to deposit such
that:
m PC 

i PC

 Rx
F
R
c
1 

F


 R  1    c   Rx 
 x

F


R
c
1 



(9)

(10)

5. A Monopoly Bank
A monopolist chooses to earn the highest possible profits. Consequently, a monopolist
chooses a schedule ( rt m , rt n , mtMP , itMP ) such that:

Max

RitMP  FmtMP

rt m , rtn ,itMP , mtMP

pt
 cmtMP  (1   )rt n x
pt 1

(11)

subject to a balance sheet constraint:
(12)

x  mtMP  itMP

Obviously, a monopolist offers a rate of return to movers such that:
rt m x  mtMP

pt
p
 FmtMP t
pt 1
pt 1

(13)

Since there is only one bank available, the monopolist can extract all of the gains from using
the financial system. Therefore, it offers rates of return such that:
 ln(rt m x  FmtMP

pt
)  (1   ) ln  rt n x   E (U (C A ))
pt 1
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In a steady-state equilibrium, a monopolist allocates funds such that:
1

m MP


F
 Rc

1

 


    E (U (C A ))
1

1   1
e
1





i MP


F
 Rc

1




 x

    E (U (C A ))
1

1   1
e
 1  








(15)

1








(16)

RESULT
1. The Effect of Banking Competition on Electronic Transactions Service
Lemma 1. When the service fee is sufficiently



 


 1 R  1 C  Rx 
 1





F 







E (U ( C A ))


1
e
1 1



1
1  2 





,







high

such

that

perfectly competitive banks provide electronic

transactions service more than a monopolist.
Perfectly competitive banks want to maximize the expected utility of depositors so they offer
more electronic transactions service and invest less in investment project. In contrast, a monopolist
maximizes profits by promising an increase in the consumption in the bad state. When the service fee
is sufficiently high, a monopolist holds the expected utility of depositors as in autarky by offering a
higher few amount of consumption in the bad state so it can allocate more funds to investment project
that yields higher rate of return. Therefore, the amount of electronic transactions service provided by
a monopolist is less than that of perfectly competitive banks.
2. The Effect of Productivity Improvement on Electronic Transactions Service
Lemma 2. When the banking sector obtains productivity improvement in the cost of
processing electronic transactions service, the use of electronic transactions service increases.
The productivity improvement allows banks to offer higher deposit rates. Thus, depositors
have more incentive to deposit their funds. In this manner, banks offer more electronic transactions
service when they incur lower cost of processing.
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3. The Interactions between Banking Competition and Productivity Improvement
Lemma 3. By assuming the amount of deposits is high such that
2
F


(1 ) R 
c 
1





x



 
 Rc 
 1




e


E (U ( C A ))

1
1 1

1







, the impact of productivity improvement is stronger when the banking

sector is more competitive.
Perfectly competitive banks want to maximize the expected utility of depositor while a
monopolist wants to maximize profits. Furthermore, depositors are risk averse. Thus, perfectly
competitive banks offer more electronic transactions service to increase the expected utility of
depositor. In contrast, a monopolist can exploit the productivity gains by increasing electronic
transactions service at relatively low level compared to perfectly competitive banks.
4. The Effect of Monetary Policy on Electronic Transactions Service
Lemma 4. An expansionary monetary policy leads to the lower amount of electronic
transactions service.
When the monetary authority adopts expansionary monetary policy, the real value of each
unit of electronic transactions service declines. As a result, banks hold less currency and invest more
in investment opportunities. Furthermore, financial institutions use currency to finance payments in the
electronic transactions service market. In this manner, when the rate of inflation is higher, depository
institutions have less funds to provide electronic transactions service. Consequently, the total amount
of electronic transactions service decreases.
5. The Interactions between Productivity Gains and Monetary Policy
Lemma 5. The impact of productivity gains on the use of electronic transactions service is
stronger at higher inflation levels.
At higher inflation rate, the expected utility of depositors decline unless they receive more
electronic transactions service. To increase the expected utility of depositors, banks must
compensate for the impact of higher inflation by increasing electronic transactions service. A lower
cost of processing electronic transactions service allow banks to offer higher amount of electronic
transactions service. Consequently, the impact of productivity gains on the use of electronic
transactions service is stronger at higher inflation levels.

200

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

CONCLUSION
The results show that the competitive structure of banking industry affects the uses of
electronic transactions service. In particular, perfectly competitive banks provide electronic
transactions service more than a monopolist. Furthermore, when the banking sector obtains
productivity improvement in the cost of processing electronic transactions service, the use of
electronic transactions service increases. Moreover, the impact of productivity improvement is
stronger when the banking sector is more competitive. In this manner, financial institution should
develop new technology system consistently so depositor have more access to electronic
transactions service. However, the impact can be limited by less degree of banking competition. In
term of the effect of monetary policy, I demonstrate that an expansionary monetary policy leads to the
lower amount of electronic transactions service. In addition, the impact of productivity gains on the
use of electronic transactions service is stronger at higher inflation levels. In this manner, when
monetary authorities implement monetary policy, they should account for the use of electronic
transactions service and the productivity gains in the payments system.
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผักปลอดสารพิษ
กรณีศึกษา ริมปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่
Marketing Mix Factors affecting Consumer Behaviors on Purchasing Organic Vegetables:
A Case Study of Rim Ping Supermarket, Chiang mai
ณิชชมนันท์ ใจคา1* และ ปรี ดา ศรี นฤวรรณ2
Nidchamanan Jaikham1* and Preeda Srinaruewan2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศกึ ษา ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้ าริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ตที่
บริ โภคผักปลอดสารพิษ โดยใช้ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ด้ านพฤติกรรมการบริ โภค
ผักปลอดสารพิษ พบว่า บริ โภคผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ โดยบริ โภคผักที่ปรุ งให้ สุกก่อนบริ โภค เช่น ผักคะน้ า
ฯลฯ มีความถี่ในการบริ โภคผักปลอดสารพิษ 3–4 ครั ง้ ต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาเย็น ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 101–200 บาท
และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคือ ตัวผู้บริ โภคเอง ซึง่ ทางริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ตสามารถนาผลการวิจยั ที่ได้
ไปปรับใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และวางตาแหน่งทางการตลาดได้

ABSTRACT
The purpose of this research is to explore marketing mix factors affecting consumer behaviors on
purchasing organic vegetables at Rim Ping Supermarket in Chiang mai. The sample group Rim Ping
supermarket customers. A set of questionnaires was used for data collection and analyzed by using
percentage, frequency, mean, standard deviation and one-way analysis of variance. The results of this
research show that importance to marketing mix on product price and place at a high level. The major
reason of organic vegetable consumption is for good health. The popular organic vegetable is the
vegetable needed to be cooked before consumption such as Chinese kale etc. The frequency of
consumption is 3-4 times per week, mostly in the evening and each costs 101–200 baht. The respondents
themselves have an influence in purchasing organic vegetables. The Rim Ping Supermarket can take the
result of this research to guide the formulation of marketing strategies.
Keywords: marketing mix, consumer behavior, Rim Ping supermarket
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คานา
ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคให้ ความสนใจกับสุขภาพมากขึ ้นจึงหันมาบริ โภคอาหารที่ผ่านการผลิตที่มีสขุ อนามัย
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และหันมาบริ โภคสินค้ าเกษตรปลอดสารพิษ หรื อสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ที่ผลิตได้
มาตรฐานสุขอนามัย ปราศจากสารเคมีตกค้ าง ทัง้ นีส้ ินค้ าเกษตรปลอดสารพิษยังเป็ นตลาดสินค้ าเฉพาะกลุ่ม
(Segmentation Market) ซึง่ ผู้บริ โภคเป็ นกลุ่มคนที่มีความรู้ ความตระหนักเรื่ องสุขภาพอนามัยและมีกาลังซื ้อ
ค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตามสินค้ าเกษตรปลอดสารพิษมีข้อจากัดในการผลิตที่ยงั ไม่สามารถผลิตในเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ได้ ทาให้ สินค้ าเกษตรปลอดสารพิษไม่เพียงพอต่อความต้ องการในตลาด (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2551)
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกพืชผักต่าง ๆ มากเป็ นอันดับต้ น ๆ ของภาคเหนือ อีกทังยั
้ ง
มีตลาดค้ าส่งพืชผักผลไม้ อีกหลายแห่งทัว่ เชียงใหม่ ตามอาเภอใหญ่ต่างๆ และยังมีจุดจาหน่ายผักปลอดสารพิษ
อื่น ๆ ทังของทางเอกชน
้
และของทางโครงการหลวง แต่คนในตัวเมืองและรอบเมืองยังนิยมบริ โภค ผัก ผลไม้ ที่
จาหน่าย ในห้ างโมเดิร์นเทรด อย่างเช่ นที่ ริ มปิ งซุปเปอร์ มาเก็ต ที่ได้ นาเทรนรักสุขภาพ และผักปลอดสารพิษมา
เป็ นจุดเด่นให้ กบั ตนเอง เพื่อสร้ างจุดขาย และความน่าสนใจ ให้ แก่กลุ่มลูกค้ าที่รักสุขภาพ ครองตลาดลูกค้ าใน
ตัวเมือง และชาวต่างชาติที่เข้ ามาอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นส่วนใหญ่เลยทีเดียว ดังนันจึ
้ ง เป็ นสิ่งที่น่าสนใจว่า
ปั จจัยใดที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมือง และทังรอบเมื
้
องเอง เริ่ มหันมาบริ โภคผักผลไม้ ที่วางขายตามชัน้
วางในซุปเปอร์ มาเก็ต มากกว่าตามท้ องตลาดสด
ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นห้ างโมเดิร์นเทรดเจ้ าแรก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทังริ้ มปิ งยังคานึงถึงความ
ปลอดภัยของอาหารมาเป็ นอันดับแรก มีการตรวจสอบผลผลิตสดที่นาเข้ ามาเพื่อตรวจสอบ ยาฆ่าแมลง และ
สารพิ ษตกค้ าง ทางริ มปิ งจะไม่รับสินค้ าที่ตรวจพบว่าไม่มีความปลอดภัย การติดป้ายสินค้ าแบบมีสีบนบรรจุ
ภัณฑ์ใส่ผกั สามารถบอกได้ ถงึ ห้ าวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน โดยแยกเป็ นสีเขียว (อินทรี ย์ 100%) สีฟ้า (ใช้ ปยเคมี
ุ๋
แบบปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง โดยใช้ เฉพาะตอนขัน้ ตอนการปลูกในตอนแรกเท่านัน้ หลังจากนัน้ ไม่มีการใช้
ปุ๋ ยเคมีอีก และปล่อยให้ พืชผักเติบโตตามธรรมชาติ) สีเหลือง (มีการใช้ ปุ๋ยเคมีแบบปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง
และหยุดใช้ 10 วันก่อนการเก็บเกี่ยว) สีขาว (พืชผักที่ปลูกโดยใช้ ระบบไฮโดรพอนิค) สีแดง (ผลิตส่งตลาดทัว่ ไป)
ริ มปิ งจะไม่รับซื ้อผลิตผลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และจะไม่ทาการรับซื ้อจากผู้ส่งรายนัน้ ๆ อีก สิ่งเหล่านีช้ ่วยให้
ลูกค้ ามีความสะดวก และมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า (The Rimping Difference: ออนไลน์)
ดังนันทางผู
้
้ วิจยั จึงเล็งเห็นปั ญหาและข้ อสังเกตดังกล่าวเพื่อให้ ทราบข้ อมูลที่แน่ชดั ว่าปั จจัยใดเป็ นสาเหตุ
ทาให้ ผ้ ูบริ โภคหันมาบริ โภคผักผลไม้ ปลอดสารพิษที่จาหน่ายในซุปเปอร์ มาร์ เก็ตเพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่ จะสามารถ
เข้ าใจและชี ้ชัดถึงวิธีการที่จะทาให้ การตลาดของพืชผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตและมีการแข่งขัน
ทางการตลาดที่ทดั เทียมกันซึง่ จะส่งผลให้ เกิดมาตรฐานทางคุณภาพแก่เกษตรกรให้ ผลิตสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภคที่มี
มาตรฐาน ปลอดภัย ตามที่ผ้ ูบริ โภคต้ องการและยังส่งเสริ มทางการเกษตรเพื่อสร้ างคุณภาพและมาตรฐานใน
อาชีพเกษตรกรอีกด้ วย
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อ
ผักปลอดสารพิษ กรณีศกึ ษา ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ ” เพื่อที่จะใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ กบั ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ตต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิ ษ กรณี ศึกษา
ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื ้อผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศกึ ษา ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ กรณีศกึ ษา ริ มปิ ง
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่
2. สามารถนาข้ อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ได้ จากการวิจยั ไปปรับใช้ เป็ น
แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ กบั ริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่
3. สามารถนาข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือก
ซือ้ ผักปลอดสารพิ ษไปปรั บใช้ เป็ นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด ก าหนดตลาดเป้าหมาย และวางตาแหน่ ง
ทางการตลาดของริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เรื่ อง ทฤษฏี ด้านประชากรศาสตร์ , ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix), ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior Theory), ข้ อมูลเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ,
ประวัติริมปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนามากาหนดเป็ นแนวทางในการจัดทากรอบ
แนวคิดในการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการเลือกซือ้
ผักปลอดสารพิษ
กรณีศึกษา ริมปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
จังหวัดเชียงใหม่

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้ านผลิตภัณฑ์
- ด้ านราคา
- ด้ านการจัดจาหน่าย
- ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
Figure 1 Conceptual Framework
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อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ น ลูกค้ าริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต 9 สาขา ในจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ไม่
สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง คือลูกค้ าริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ที่ซื ้อผักปลอดสารพิษ
โดยใช้ คานวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ในกรณีที่ไม่ทราบค่าประชากรของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิชย์
บัญชา, 2549: 74) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างร้ อย
ละ 5 จากการคานวณจะได้ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
385 ตัวอย่าง และสารองไว้ เพื่อความผิดพลาด 20 ตัวอย่าง รวม
เป็ น 405 ตัวอย่าง เพื่อถัวเฉลี่ยในการเก็บข้ อมูลแต่ละสาขาให้ เท่ากัน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบสอบถาม โดยมีคาถามคัดกรอง 2 ข้ อคือ 1 ท่านซื ้อ/บริ โภคผัก
ปลอดสารพิ ษ หรื อ ไม่ 2 ท่ า นซื อ้ ผัก ปลอดสารพิ ษ ที่ ริ ม ปิ งซุ ป เปอร์ มาร์ เ ก็ ตใช่ ห รื อไม่ และแบ่ ง ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจซื ้อผักปลอดสารพิษ ได้ แก่ 4
ด้ าน คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด เป็ นคาตอบให้ เลือก 5
ระดับ โดยมีมาตรวัดตังแต่
้ มากที่สดุ และน้ อยที่สดุ 3 พฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ ในริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์
เก็ต ได้ แก่ เหตุผลที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ในการตัดสินใจซื ้อผักปลอดสารพิษ ความถี่ในการซื ้อผักปลอดสารพิษต่อเดือน
ช่วงเวลาในการซื ้อผักปลอดสารพิษ ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อผักปลอดสารพิษในแต่ละครั ง้ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผักปลอดสารพิษ 4 เป็ นข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นต่ างๆของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ ได้ ทาการ
ทดสอบเครื่ องมือโดยการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา ใช้ การหาค่า IOC (ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์ อ. ธี รชาติ
ธรรมวงค์, 2551) ที่ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญเป็ นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย จานวน 3 ท่าน แล้ วหาค่าเฉลี่ย ให้
คะแนน +1 (ตรง) 0 (ไม่แน่ใจ) -1 (ไม่ตรง) โดยค่าที่คานวณได้ เท่ากับ 0.95 แสดงว่าเนื ้อหาของแบบสอบถามมี
ความเที่ ยงตรง จากนัน้ ทดลองใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 20 ชุด เป็ นการหาความเชื่ อมัน่ และ
ความบกพร่ องของแบบสอบถาม โดยใช้ สมั ประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
(กัลยา วาณิ ชย์บัญชา, 2549) ค่าแอลฟาที่ได้ จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยต้ องไม่ต่า
กว่า 0.7 จึงจะเป็ นค่าที่เหมาะสม โดยค่าที่คานวณได้ เท่ากับ 0.877 แสดงว่าเครื่ องมือมีความเชื่อมัน่ สูงและ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนาไปใช้ เก็บข้ อมูลได้
3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ จากนันท
้ าการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ จาก
แบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ใน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทัง้ หมด โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) นามาจาแนกตาม ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การทดสอบสมมติฐานใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 20–29 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อัมพวรรณ์ ชัยวรกุล (2555) เรื่ องปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื ้อผักปลอดสารพิษโครงการหลวงของผู้จดั จาหน่ายและผู้บริ โภคในเขต
พื ้นที่อาเภอเมือง อาเภอศรี ราชา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่พบว่าผู้บริ โภคผักปลอดสารพิษโครงการหลวง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 20-29 ปี การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–20,000 บาท สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ อริ ศรา รุ่ งแสง (2555) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จะเห็นได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงนันเพราะว่
้
าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็ นแม่บ้านแม่
เรื อนมากกว่าผู้ชาย และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เข้ าทางานในบริ ษัทเอกชน จึงมี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนพอที่จะเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษในริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ด้ านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความสาคัญต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ เจตนาธรรมจิต (2552) เรื่ องส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื ้อผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขตนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญใน
ด้ านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมระดับ มาก โดยให้ ความสาคัญต่อปั จจัย ย่อยที่ สอดคล้ องกันคือ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ให้ ความสาคัญในเรื่ องความสดและรสชาติของผัก ด้ านราคา ให้ ความสาคัญในเรื่ อง ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ให้ ความสาคัญในเรื่ อง ทาเลที่ตงของร้
ั้
านจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ให้ ความสาคัญในเรื่ อง การลดราคาและการให้ คาแนะนาของพนักงานขาย
ด้ านพฤติกรรมการเลื อกซือ้ ผักปลอดสารพิ ษ พบว่า เหตุผลหลัก ในการซือ้ ผัก ปลอดสารพิ ษคือ เพื่ อ
สุขภาพที่ดี ประเภทผักที่นิยมคือ ปรุ งให้ สุก ก่อนบริ โภค เช่น ผักคะน้ า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาด ฯลฯ ความถี่ 3-5
ครัง้ ต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาเย็น ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครัง้ 100-200 บาท ผู้ที่มีอิทธิพลตัดสินใจคือ ตัวผู้บริ โภค
เอง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) เรื่ องพฤติกรรมผู้บริ โภคและส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์ มาร์ เกต เขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่วนบุคคลที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ และระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการให้ ความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการให้ ความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดผัก
ปลอดสารพิ ษ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกัน กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีอายุมาก มีการให้
ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ซึง่ ผลการวิจยั สอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ (2538,หน้ า 41-42) เรื่ องลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ กล่าวว่า กลุม่ ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่าง
กัน ย่ อมจะมีค วามต้ องการในสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ แ ตกต่างกัน และ ระดับ การศึก ษาที่ แ ตกต่า งกัน มีก ารให้
ความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดผักปลอดสารพิษ ในด้ านราคา และ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการให้ ความสาคัญในด้ านราคา
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และด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์ มณฑา (2542 : 11) กล่าวว่า
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง การมีสินค้ าที่ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผ้ ูบริ โภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสินค้ าให้
สอดคล้ องกับพฤติกรรมการซื ้อหาเพื่ อให้ ความสะดวกแก่ลูกค้ า ด้ วยความพยายามจูงใจให้ เกิดความชอบใน
สินค้ าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้ องซึง่ ประกอบด้ วย ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน ปรากฏผลดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิ ษ ด้ านความถี่ในการ
รับประทานผักปลอดสารพิษ แตกต่างกัน ด้ านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอด
สารพิษ ด้ านบุคคลที่ มีอิทธิพลในการซื ้อผักปลอดสารพิษ แตกต่างกัน และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
พฤติ ก รรมในการบริ โ ภคผัก ปลอดสารพิ ษ ด้ านประเภทผัก ปลอดสารพิ ษที่ ซื อ้ มากที่ สุด ด้ านความถี่ ใ นการ
รับประทานผักปลอดสารพิษ และ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการบริ โภคผักปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยในแต่ละครั ้ง แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อริ ศรา รุ่ งแสง (2555) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ซือ้ ผักปลอดสารพิ ษของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านความถี่ ที่ท่านซื อ้ /บริ โภคผักปลอดสารพิ ษ ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ฬุริยา สิริภทั รไพศาล (2550) ได้ ศกึ ษาเรื่ องพฤติกรรมผู้บริ โภคและ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ แนวโน้ มการตัด สิ น ใจซื อ้ ผั ก ปลอดสารพิ ษ ในซุ ป เปอร์ ม าร์ เ กต เขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ตอ่ เดือนต่างกันมีพฤติกรรมในการบริ โภคผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์
มาร์ เกต แตกต่างกัน ด้ านความถี่ในการบริ โภค

สรุป
ผู้บริ โภคมีการให้ ความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ในด้ านของพฤติกรรม ผู้บริ โภคบริ โภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ
นิยมบริ โภคผักที่ปรุ งให้ สกุ ก่อนบริ โภค เช่น ผักคะน้ า ผักกวางตุ้ง ฯลฯ มีความถี่ในการบริ โภคผักปลอดสารพิษ 3–
4 ครั ง้ ต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาเย็น ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 101–200 บาท และตัดสินใจซื ้อด้ วยตัวเอง และปั จจัยส่วน
บุค คลที่ ส่งผลกระทบต่อปั จ จัย ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติก รรมการเลื อกซือ้ ผัก ปลอดสารพิ ษ เมื่อ
พิจารณาตามอายุ พบว่า อายุแตกต่างกันมีการให้ ความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่ายแตกต่างกัน และมีพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ ด้ านความถี่ในการรั บประทานผัก
ปลอดสารพิษ แตกต่างกัน พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการให้ ความสาคัญ
ต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา และด้ านการส่งเสริ มการตลาด แตกต่างกัน และ มีพฤติกรรมการ
เลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ ด้ านบุคคลที่มีอิทธิ พลในการซื ้อผักปลอดสารพิษ แตกต่างกัน พิจารณาตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษ ด้ านประเภทผัก
ปลอดสารพิษที่ซื ้อมากที่สดุ ด้ านความถี่ในการรับประทานผักปลอดสารพิษ และด้ านค่าใช้ จ่ายในการบริ โภคผัก
ปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ แตกต่างกัน ซึง่ จากผลการวิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้ ทางริ มปิ งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ควรเน้ นหาผักที่ผ้ บู ริ โภคนิยมบริ โภคมาวางจาหน่ายให้ กบั ผู้บริ โภค เช่น ผักคะน้ า ผักกวางตุ้ง เป็ นต้ น นอกจากนัน้
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ควรมีการหาผลิตภัณฑ์ ที่แปลกใหม่มาวางจาหน่ายเพิ่ม เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ และควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของผักปลอดสารพิษอยู่เสมอ แยกประเภทผักอย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงได้
และสามารถตัดสินใจซื ้อได้ ง่ายขึ ้น และเนื่องจาก ผู้บริ โภคที่มีอายุมากจะให้ ความสาคัญในเรื่ องช่องทางการจัด
จาหน่ายมากเป็ นพิ เศษ และผู้บริ โภคในแต่ละช่วงอายุมีความถี่ ในการบริ โภคผักปลอดสารพิ ษที่ แตกต่างกัน
ดังนัน้ ควรให้ ความสาคัญต่อปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ในด้ านของชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้
มากขึ ้น โดยอาจจะมีการควบคุมระบบการจัดการในการเก็บรักษาความสดของผักปลอดสารพิษให้ ดียิ่งขึ ้น และ
ควรมีการจัดการส่งเสริ มการขายให้ เข้ ากับ ช่วงอายุนัน้ ๆ ส่วนผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จะให้
ความสาคัญในเรื่ องราคา และการส่งเสริ มการตลาด มากเป็ นพิเศษ และมีพฤติกรรมในการเลือกซื ้อ จะต้ องมี
บุคคลที่มีอิทธิ ในการตัดสินใจอีกที ดังนัน้ ควรให้ ความสาคัญต่อปั จจัยด้ านราคา ในเรื่ องของความคุ้มค่าของ
ราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพ ควรมีป้ายบอกประเภทของผัก ราคาที่จาหน่าย วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ที่
ชัดเจน ในการสังเกตเห็นเพื่ อเพิ่ มความสะดวกสบายให้ แก่ลูกค้ ากลุ่มนี ม้ ากยิ่ งขึน้ และ ควรมีการส่งเสริ มให้
ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของผักปลอดสารพิษกับผู้บริ โภค จัดให้ มีพนักงานคอยบริ การและให้ คาแนะนา มีแผ่น
ใบความรู้ แนะนาการบริ โภคผักชนิดต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคที่สนใจได้ หยิบอ่าน และกระตุ้นความต้ องการซื ้อของ
ผู้บริ โภคโดยการนาเมนูอาหารที่มีผกั ปลอดสารพิษเป็ นส่วนประกอบวางไว้ โดยมีการเปลี่ยนเมนูอาหารทุก ๆ วัน
ไม่ซ ้ากัน และผู้บริ โภคที่มีรายได้ น้อยจะมีความถี่และค่าใช้ จ่ายที่น้อยตามไปด้ วย ดังนัน้ ควรมีการตังราคาผั
้
ก
ปลอดสารพิษให้ เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณของผักปลอดสารพิษที่จาหน่าย และผู้วิจยั ขอเสนอแนะในการ
ทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ การตลาดในการจัดจาหน่ายผักปลอดสารพิษของผู้ประกอบธุรกิจ
ผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ
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การพัฒนาตัวบ่ งชีแ้ ละแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม: กรณีศึกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในจังหวัดสงขลา
Development of Indicators and a Scale for Measuring Innovativeness: A Case Study of
Small and Medium Enterprises in Songkhla Province
อนุวัต สงสม1*
Anuwat Songsom1*

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื น้ ที่จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของผู้ประกอบการ SMEs
จานวน 390 ราย ซึง่ ได้ มาจากสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ
และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ด้ วยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางนวัตกรรมประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี ้ คือ (1) องค์ประกอบการ
มุง่ เน้ นการเรี ยนรู้ พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี ้ คือ การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน การมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู้ และการยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น (2) องค์ประกอบการมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ พิจารณาจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ ความกล้ าเสี่ยง
และการดาเนินงานเชิงรุ กและ (3) องค์ประกอบการมุ่งเน้ นตลาด พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี ้ คือ การมุ่งเน้ นลูกค้ า
การมุง่ เน้ นคูแ่ ข่งขัน และการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยโมเดลการวัดมีความตรงเชิงเนื ้อหาและ
เชิงโครงสร้ าง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop indicators and a scale for measuring the
innovativeness of SMEs in Songkhla province. The samples were 390 SMEs’ entrepreneur from the multistage sampling. The research tools were a specialist interview form and questionnaires. The second
order confirmatory factor analysis was performed to determine the construct validity by using LISREL.
The results indicated that the SMEs innovativeness indicators consisted of 3 factors covering 8
indicators. (1) Learning orientation factors were measured using 3 indicators: shared vision,
commitment to learning, and open mindedness. (2) Entrepreneurial orientation factors were
measured using 2 indicators: risk taking and pro-activeness. (3) Market orientation factors were
measured using 3 indicators: customer orientation, competitor orientation, and inter-functional
coordination. The scales had content and construct validity. The result of second order confirmatory
factor analysis of the measurement model was fit to the empirical data.
Key Words: innovativeness, small and medium enterprises, measurement model
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คานา
การแข่งขันของธุรกิจยุคปั จจุบนั มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ องค์กรต่างๆ ต้ องมีการปรับกล
ยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถรักษาความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ผู้บริ หาร
ขององค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ ส่ วนใหญ่ ไ ด้ ใ ห้ ความส าคัญ กับ การพัฒ นาองค์ ก รไปสู่ก ารเป็ นองค์ ก รแห่ ง
นวัตกรรม เพื่อนาความรู้ และแนวคิดใหม่มาสร้ างสรรค์และปรั บใช้ ในการพัฒนาสินค้ าและบริ การของตนเอง
(นรวัฒ น์ ชุติ ว งศ์ และณัฐ สิ ท ธิ์ เกิ ด ศรี , 2554) โดยจุดเริ่ มต้ น อัน ส าคัญ คือการพัฒ นา “ความสามารถทาง
นวัตกรรม (Innovativeness)” ซึง่ เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความสามารถขององค์กรที่จะคิดค้ นสิ่งใหม่ (Suliyanto
and Rahab, 2012; Tutar, Nart, and Bingol, 2015) ทังในรู
้ ปแบบของกระบวนการทางาน สินค้ าและบริ การ
รวมถึงการดาเนินธุรกิจในรู ปแบบใหม่ๆ ความสามารถทางนวัตกรรมจึงเป็ นหนึ่งในแนวทางเชิงกลยุทธ์ ที่สาคัญ
สาหรับองค์กรที่จะมีผลการดาเนินงานที่สงู ขึ ้น (Suliyanto and Rahab, 2012) และบรรลุความสาเร็ จในระยะยาว
(Noble, Sinha, and Kumar, 2002; Tutar, Nart, and Bingol, 2015)
เมื่อพิจารณาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า กิจการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็ นกิจการที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการกว่า 2.82 ล้ านกิจการ คิดเป็ นร้ อยละ 99.7 ของธุรกิจทังหมดของประเทศ
้
สร้ างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่าร้ อยละ 37.8 รวมถึงการจ้ างงานเกือบ 9 ล้ านคน (มะลิสวรรค์ ราชันย์, 2554)
จากจานวนกิจการที่คอ่ นข้ างสูงดังกล่าว ทาให้ การแข่งขันสูงตามไปด้ วย การปรับตัวของ SMEs ให้ สอดคล้ องกับ
บริ บทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม จึงจาเป็ นต้ องมีความสามารถทางนวัตกรรม สาหรับการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั กิจการ
จากบทบาทและความสาคัญของความสามารถทางนวัตกรรมที่จาเป็ นสาหรั บธุรกิจ SMEs ดังกล่าว
งานวิจยั ฉบับนี ้จึงต้ องการพัฒนาตัวบ่งชี ้และการวัดความสามารถทางนวัตกรรม ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่จะสะท้ อนให้
เห็นถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs และเชื่อมโยงไปยังการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมของ SMEs ทังในรู
้ ปแบบของกระบวนการทางาน สินค้ าและบริ การ รวมถึงการดาเนินธุรกิจในรู ปแบบ
ใหม่ๆ โดยเลือกศึกษาในพื น้ ที่ จังหวัดสงขลา เพราะเป็ นจังหวัดที่ มีวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมสูงถึง
49,214 ราย และมีการจ้ างแรงงานกว่า 219,238 คน ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ชายแดน (สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) ทังนี
้ ้ ผลการวิจยั ที่ได้ จะใช้
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่กิจการ SMEs และมีส่วนใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในพื ้นที่จงั หวัดสงขลา
2. เพื่อวิเคราะห์ความตรง และความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างของมาตรวัดความสามารถทางนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื ้นที่จงั หวัดสงขลา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness) คือ สิ่งตังต้
้ นสาหรับการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนา
ความสามารถในการคิดค้ นสินค้ าและบริ การใหม่ๆ ของบริ ษัท (Hult, Hurley and Knight, 2004) โดย
ความสามารถทางนวัตกรรมจะถูกมองว่า เป็ นกลยุทธ์ ที่ม่งุ เน้ นการเปลี่ยนแปลงทังในด้
้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ
กระบวนการ และการตลาดเพื่อการแข่งขันขององค์การ (North and Smallbone, 2000) โดยอาศัย แนวคิดที่ 2
สาคัญ คือแนวคิดด้ านทรั พยากรขององค์กร (Resource Based View) และแนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization) จากการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง สามารถคัดเลือกองค์ประกอบ
ความสามารถทางนวัตกรรมได้ 3 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ การมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้ นการ
เรี ยนรู้ และการมุ่งเน้ นตลาด พร้ อมทังตั
้ วแปรสังเกตได้ (Observed Variables) หรื อตัวบ่งชี ้จานวน 8 ตัวแปร ดัง
ภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดการวัดจากแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
(1) การวัดตัวแปรแฝงการมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ ดัดแปลงจากแนวคิด ของ Rhee, Park, and
Lee (2010) และ Zehir, Can, and Karaboga (2015) โดยเลือกวัดจาก 2 องค์ประกอบ คือ ความกล้ าเสี่ยง
(Risk Taking) และการดาเนินงานเชิงรุ ก (Pro Activeness)
(2) การวัดตัวแปรแฝงการมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Ferraresi, et al. (2012) และ
Suliyanto and Rahab (2012) โดยวัดจาก 3 องค์ประกอบ คือ การมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู้ (Commitment to
Learning) การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) และยอมรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่าง (Open Mindedness)
(3) การวัดตัวแปรแฝงการมุ่งเน้ นตลาด อาศัยแนวคิด Long (2013) ซึง่ วัดจาก 3 องค์ประกอบ คือ การ
มุ่งเน้ นลูกค้ า (Customer Orientation) การมุ่งเน้ นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) และการประสานความ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-Functional Coordination)
Risk Taking
Pro-activeness

Entrepreneurial
Orientation

Commitment to Learning
Shared Vision

Learning Orientation

Open Mindedness
Customer Orientation
Competitor Orientation

Market Orientation

Inter-functional
Coordination

Figure 1 Conceptual Framework
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม
การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรมประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1
เป็ นการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถทางนวัตกรรม ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ของนักวิชาการหลายท่าน แล้ วได้ คดั เลือกตัวบ่งชี ้ความสามารถทางนวัตกรรม ส่วนขันตอนที
้
่ 2 เป็ น
การตรวจสอบกรอบแนวคิดเบื ้องต้ นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยการสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิเพื่อขอข้ อสนับสนุน
และคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี ้ความสามารถทางนวัตกรรม ซึง่ สามารถสรุ ปได้ ดงั ภาพที่ 1 ประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ และ 8 ตัวบ่งชี ้ และขันตอนที
้
่ 3 สร้ างและพัฒนาแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรมตามกรอบ
แนวคิดในการวิจยั และตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าว โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา ความตรงเชิง
โครงสร้ าง และความเที่ยงแบบสอดคล้ องภายใน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ ตัวแทนของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดสงขลา ซึง่ ได้ มาจากสุม่ ตัวอย่าง
จานวน 390 ราย ซึง่ ผ่านเกณฑ์ตามแนวคิดของ Hair, et al. (2010) ที่เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ ที่
ต้ องการประมาณค่าในโมเดล โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ สาหรับการสุ่มตัวอย่าง
ใช้ วิธีการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Sampling) ซึง่ เริ่ มต้ นจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified
Sampling) โดยแบ่งผู้ประกอบการออกเป็ นสองกลุ่ม คือ ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกาหนดโควตาจานวน
ตัวอย่างในแต่ละขนาดกิจการ 155 ราย แบ่งเป็ นกิจการประเภทการผลิต บริ การ และค้ าส่งค้ าปลีก ประเภทละ
เท่าๆ กัน จานวน ราย 65 หลังจากนันใช้
้ วิธีการสุม่ แบบสะดวกให้ ได้ จานวนตัวอย่างตามที่กาหนดไว้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้ วยแบบสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้ านการ
พัฒนาตัวบ่งชีค้ วามสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ จานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามสาหรับการ
วิเคราะห์ความสามารถทางนวัตกรรมอีก จานวน 1 ฉบับ โดยแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม แบ่งเป็ น 2
ตอน กล่าวคือ ตอนที่ 1 เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) จานวน 32 ข้ อ ซึง่ มีเนื ้อหาของข้ อคาถามครอบคลุมทัง้ 3 องค์ประกอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบด้ วย 3 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์เนือ้ หาเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้และ
แบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม และการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ด้ านความตรงเชิง
เนื ้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนี IOC และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct
Validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการวิเคราะห์ความ
เที่ยงแบบสอดคล้ องภายใน (Internal Consistency of Reliability) ด้ วยสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ส่วนตอนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างด้ วยสถิติ
พรรณนา ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ และการวิเคราะห์คา่ สถิติเบื ้องต้ นของระดับความสามารถทางนวัตกรรมด้ วยสถิติ
พรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์การกระจาย
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(Coefficient of Variation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) เพื่ออธิบายลักษณะการกระจายของ
ตัวแปร โดยใช้ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows และตอนที่ 3 เป็ นการตรวจสอบความตรงหรื อความ
สอดคล้ องของโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรม ที่ ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้ กับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้ วยโปรแกรม
LISREL

ผลและการอภิปรายผล
ผลการพัฒนาตัวบ่ งชีแ้ ละแบบวัดสมรรถนะข้ ามวัฒนธรรม
จากการสัง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อง และการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พบว่ า
ความสามารถทางนวัตกรรม ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ จานวน 8 ตัวบ่งชี ้ กล่าวคือ (1) องค์ประกอบการ
มุง่ เน้ นการเรี ยนรู้ พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี ้ คือ การมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู้ การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน และการยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น (2) องค์ประกอบการมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ พิจารณาจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ ความกล้ าเสี่ยง
และการดาเนินงานเชิงรุ ก และ (3) องค์ประกอบการมุ่งเน้ นตลาด พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี ้ คือ การมุ่งเน้ นลูกค้ า
การมุง่ เน้ นคูแ่ ข่งขัน และการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื ้อหา พบว่า มีค่าดัชนี IOC ของข้ อคาถามแต่ละข้ อตังแต่
้ 0.6 – 1.0 ซึง่
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินความตรงเชิงเนื ้อหา คือ ค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้ ควรมีมากกว่า 0.50 ขึ ้นไป
จึงถือว่าข้ อความนันสอดคล้
้
องกับตัวแปรที่ต้องการวัด (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552) ขณะที่การตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้ าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดแต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่าทัง้ 3
โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้ าง และการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบความสอดคล้ องภายใน ด้ วยสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบาค พบว่า แบบวัดความสามารถทางนวัตกรรมมีความเที่ยงสูง โดยมีค่าความเที่ยงของแต่ละ
ตัวบ่งชี ้อยู่ระหว่าง 0.763-0.937
ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพ
ิ นื ้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 65.5) อายุอยู่
ในช่วง 40-49 ปี (ร้ อยละ 36.5) การศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 70.0) ตาแหน่งเป็ นหุ้นส่วนกิจการหรื อ
กรรมการผู้มีอานาจ (ร้ อยละ 32.5) มีประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี (ร้ อยละ 37.4) เมื่อ
พิจารณาจากข้ อมูลของกิ จการ พบว่า อุตสาหกรรมด้ านการผลิตส่วนใหญ่เป็ นการผลิต ยางพาราแปรรู ป และ
อาหารแปรรู ป (ร้ อยละ 54.6) ขณะที่การค้ าส่งและค้ าปลีกส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าอุปโภคบริ โภค (ร้ อยละ
68.5) สาหรั บผลการวิเคราะห์ ความสามารถทางนวัตกรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรแต่ละด้ านมีค่าอยู่ระหว่าง 3.74-4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า การมุ่งเน้ นตลาดมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาเป็ นการมุง่ เน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ และการมุง่ เน้ นการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในจังหวัดสงขลา
โดยใช้ การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ผลการการวิเคราะห์ พบว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
ได้ จากค่าสถิติ χ2=16.54, df =9, p>0 นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดง
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ว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจยั มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และค่าดัชนีวดั
ระดับความสอดคล้ องกลมกลืนค่าเข้ าใกล้ หนึง่ (GFI=0.97, AGFI=0.98) และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของ
เศษมีค่าเข้ าใกล้ ศูนย์ (RMR=0.021, RMSEA=0.013) ซึ่งค่าสถิ ติดังกล่าวนีส้ ะท้ อนให้ เห็นว่าโมเดลการวัด
ความสามารถทางนวัตกรรมที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ขณะเดียวกันค่าความ
เชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัด
ได้ (Average Variance Extracted) มากกว่า 0.50 แสดงว่าองค์ประกอบมีค่าความเชื่อมัน่ สูง และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ ดี (Hair, et al., 2010) หรื อกล่าวง่ายๆ คือ ตัวแปรแฝงที่
นามาพัฒนาเป็ นโมเดลในการวัดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในจังหวัดสงขลาของการวิจยั นี ้ รวมถึง
ข้ อคาถามในแบบสอบถามที่ใช้ วดั ตัวแปรสังเกตได้ มีความเหมาะสม
จากผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน อัน ดับ ที่ ห นึ่ ง ซึ่งเป็ นผลการวิ เคราะห์ โ มเดลแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) กับ 8 ตัวบ่งชี ้ (ตัวแปรสังเกตได้ ) ตามกรอบแนวคิด พบว่า ค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัวมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ ทงั ้ 8 ตัวนี ้ เป็ น
ตัวบ่งชี ้ที่สาคัญขององค์ประกอบทัง้ 3 ด้ าน โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.65-0.94 ซึง่ ตัวบ่งชี ้ที่มีน ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ คือ การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (β = 0.94) รองลงมา คือ การ
ดาเนินงานเชิงรุ กและการมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้ ที่มีคา่ น ้าหนักเท่ากัน (β = 0.88) รายละเอียดดังภาพที่ 2
Risk Taking

0.76

Pro-activeness

0.88
88

Commitment to Learning
Shared Vision
Open Mindedness
Customer Orientation

Competitor Orientation
Inter-functional
Coordination

0.88
88
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88

Learning Orientation

0.68
8
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0.7888
88
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0.89
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Innovativeness

0.66
88
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Figure 2 The Measurement Model of Innovativeness
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ป
คะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.89 ซึง่ องค์ประกอบที่มีน ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ คือ การมุ่งเน้ นการ
เรี ยนรู้ (β = 0.89) รองลงมาคือ การมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ (β = 0.78) และการมุ่งเน้ นตลาด (β =
0.66) โดยองค์ประกอบในแต่ละด้ านมีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ ตงแต่
ั้
0.68-0.87 แสดงว่าองค์ประกอบแต่ละด้ านมีความสัมพันธ์ กัน ดังนัน้ ความสามารถทาง
นวัตกรรมจะเกิดขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อกิจการ SMEs มีการมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ การมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ และการ
มุง่ เน้ นตลาด
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่พบว่าความสามารถทางนวัตกรรมขึ ้นอยู่กบั 3 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ การมุ่งเน้ น
การเรี ยนรู้ การมุง่ เน้ นความเป็ นผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้ นตลาด ซึง่ องค์ประกอบเหล่านีม้ ีค่าความเชื่อมัน่ สูง
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ ดีนนั ้ สามารถอภิปรายด้ วยแนวคิดหรื อมุมมอง
ด้ านทรัพยากรขององค์กร ซึง่ ถือว่าทรัพยากรและความสามารถขององค์กรเป็ นพื ้นฐานกลยุทธ์ ธุรกิจ การมุ่งเน้ น
ความเป็ นผู้ประกอบการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวข้ องกับความตังใจที
้ ่จะคิดค้ นสิ่งใหม่ การ
ค้ นหาความเสี่ยง และการดาเนินงานเชิงรุ กมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรม (พนิดา
สัตโยภาส ชัยยุทธ เลิศพาชิน และสุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล, 2557; Huang and Wang, 2011) ขณะที่การ
มุ่งเน้ นตลาดเป็ นการรวบรวมข้ อมูลของลูกค้ าและคู่แข่งขันอย่างเป็ นระบบ นามาใช้ เป็ นแนวทางการกาหนดกล
ยุทธ์ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และมีอิทธิ พลต่อความสามารถทางนวัตกรรม (วัชรพันธ์ ผาสุข,
2557; Rahab, 2012) นอกจากนี ้ สามารถอภิปรายด้ วยแนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ซึง่ มองว่าการพัฒนาและ
เคลื่อนย้ ายความรู้ นาไปสูก่ ารสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน ซึง่ การพัฒนาและเคลื่อนย้ ายความรู้
เป็ นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้ นด้ านนวัตกรรม ความรู้ ใหม่เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นต่อองค์ กร และมีอิทธิ พ ลทางตรงต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรม (วัชรพันธ์ ผาสุข, 2557; Hana, 2013; Suliyanto and Rahab, 2012)
ขณะเดียวกันจากผลการวิจยั ที่พบว่า ตัวบ่งชีท้ ี่มีค่าน ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ คือ การมีวิสยั ทัศน์
ร่ วมกัน สามารถอภิปรายได้ ว่า การสร้ างทัศนคติร่วมของบุคลากรในกิจการ SMEs เป็ นการมองเห็นภาพและ
ต้ องการมุ่งไปในทิ ศทางเดียวกั น และน าวิ สัย ทัศน์ มาเป็ นเป้ าหมายของการกาหนดแผนกลยุ ท ธ์ และท าให้
วิสยั ทัศน์เป็ นจริ งด้ วยแผนการปฏิบตั ิต่อไป วิสยั ทัศน์ร่วมดังกล่าวจึงมีความสาคัญกับองค์กร SMEs จึงมีความ
จาเป็ นอย่ างมาก เพราะส่งผลต่อการอยู่ร อดขององค์ กรในสภาวะที่ มีการแข่งขันภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงเป็ นรากฐานสาคัญกับการเพิ่มความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของชลธิชา มธุรเมธา (2557) ซึ่งกล่าวได้ ว่า หากบุคลากรในองค์กรมีวิสยั ทัศน์ ร่วม ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้หนึ่ง
ของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ถือเป็ นการสร้ างทุนทางปั ญญา องค์กรจะเกิดความสามารถทางนวัตกรรม
และเกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่จะทาให้ เกิดผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นาไปสู่
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน

สรุปและข้ อเสนอแนะ
การวัดความสามารถทางนวัตกรรมในบริ บทของ SMEs จังหวัดสงขลา ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ
จานวน 8 ตัวบ่งชี ้ กล่าวคือ (1) องค์ประกอบการมุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี ้ คือ การมุ่งมัน่ ในการ
เรี ยนรู้ การมีวิสยั ทัศน์ ร่วมกัน และการยอมรั บฟั งความคิดเห็น (2) องค์ ประกอบการมุ่งเน้ นความเป็ น
ผู้ประกอบการ พิจารณาจาก 2 ตัวบ่งชี ้ คือ ความกล้ าเสี่ยง และการดาเนินงานเชิงรุ ก และ (3) องค์ประกอบการ
มุ่งเน้ นตลาด พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี ้ คือ การมุ่งเน้ นลูกค้ า การมุ่งเน้ นคู่แข่งขัน และการประสานความร่ วมมือ
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ระหว่างหน่วยงาน โดยองค์ประกอบที่มีคา่ น ้าหนักมากที่สดุ คือ การมุง่ เน้ นการเรี ยนรู้ และตัวบ่งชี ้ที่ที่มีค่าน ้าหนัก
มากที่สดุ คือ การมีวิสยั ทัศน์ร่วม ดังนัน้ องค์กร SMEs ในจังหวัดสงขลา ควรพัฒนาวิสยั ทัศน์ส่วนบุคคลให้ เป็ น
วิสยั ทัศน์ร่วมกันขององค์กร รวมถึงการสร้ างบรรยากาศการทางานที่มีช่องทางให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ ซงึ่ กัน
และกัน ระหว่างบุคลากร ควบคูไ่ ปกับการรับความรู้ จากภายนอก เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาและสร้ างเป็ นฐานความรู้
ที่เข้ มแข็ง (Core Competence) ขององค์กร เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จ
ตลอดจนกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างสรรค์นวัตกรรม ทังในรู
้ ปแบบของกระบวนการทางาน สินค้ าและบริ การต่างๆ อัน
จะส่งผลให้ องค์กรมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น และบรรลุความสาเร็ จในระยะยาว
สาหรับการวิจัยในครั ง้ ต่อไป อาจนาโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ ในครั ง้ นี ้ ไป
พัฒนาเป็ นโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ แล้ วนาไปทดสอบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในบริ บทของกิจการ SMEs
หรื อบริ บทใกล้ เคียงอื่นๆ เพื่อพิจารณาเส้ นทางและขนาดอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมระหว่างตัวแปรแฝงต่างๆ
ในโมเดล รวมถึงค่าน ้าหนักองค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละตัวแปรสังเกตได้ เพื่อนาผลลัพธ์ ที่ได้ จากการวิจยั มาเป็ น
แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ หรื อแนวปฏิบตั ิต่างๆ สาหรั บการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของกิจการ
เหล่านันได้
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การเปิ ดกว้ างทางการเงินและการเจริญเติบโตของกลุ่มอาเซียน
Financial Openness and Economic Growth in ASEAN
สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ 1*
Supanee Harnphattananusorn1*

บทคัดย่ อ
การศึก ษานี เ้ พื่ อแสดงความสัมพัน ธ์ ข องการรวมกลุ่มทางการเงิ น ที่ มีต่ออัตราการเจริ ญ เติบ โตของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน แบบจาลองที่ใช้ คือแบบจาลองการเจริ ญเติบโตของ Solow มาประยุกต์
โดยเพิ่มส่วนของทุนมนุษย์ และทุนทางการเงิน ข้ อมูลที่นามาใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลรายปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543
ถึง 2557 ของกลุ่มอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ วิธีการประมาณค่าใช้ วิธี System GMM ตามแนวทางของ Arellano
and Bond (1995) ผลการศึกษาพบว่าทุนทางการเงิน ทุนมนุษย์ สัดส่วนการค้ าต่อ GDP และสัดส่วนเงินทุนไหล
เข้ าสุทธิต่อ GDP มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับอัตราการเจริ ญเติบโตและมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็น
ความสาคัญการสะสมทุนประเภทต่างๆ และ การเปิ ดกว้ างทางการเงินที่ มีผลต่อการเจริ ญเติบโต สาหรับนัยเรื่ อง
ประเทศที่มีระดับผลผลิตต่อหัวของประชากรต่าจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงกว่าประเทศที่มีระดับผลผลิตต่อหัว
ของประชากรสูง (Conditional convergence) ตามแนวคิดของแบบจาลองการเจริ ญเติบโตของ Solow ไม่จริ ง
ตามผลการศึกษาในครัง้ นี ้

ABSTRACT
This paper examines the relationship between ASEAN financial openness and economic
growth. The Solow growth model is extended to incorporate the human capital and financial capital
for the study. The model is estimated by method of system GMM following Allerano and Bond (1995).
Estimations use the data from ASEAN-10 countries during 2000-2014. The results show that both
financial capital and human capital are significant and positively effect on economic growth. Financial
openness as indicated by net inflow per GDP is statistically significant and has the expected positive
sign in all the estimations. However, the study fails to support the implication that a country with low
level of initial output per capita has higher growth rate than high level output per capita country
(conditional convergence).

Key Words: Financial openness, economic growth
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คานา
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียที่สาคัญคือการรวมกลุ่มอาเซียน (ASEAN
Community) โดย ASEAN เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี 2546 และมีการพัฒนาระดับของการรวมกลุ่มเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเป้าหมายสูงสุดคือการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนในปี 2563 แต่ต่อมาได้ ตกลงกันเลื่อนกาหนดให้ เร็ ว
ขึ ้นเป็ นปี 2558 การรวมกลุม่ ของประเทศสมาชิกอาเซียน นัน้ ส่งผลให้ เกิด 1. การเคลื่อนย้ ายสินค้ าได้ อย่างเสรี 2.
การเคลื่อนย้ ายบริ การได้ อย่างเสรี 3. การเคลื่อนย้ ายการลงทุนได้ อย่างเสรี 4. การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือได้
อย่างเสรี และ 5. การเคลื่อนย้ ายเงินทุนได้ อย่างเสรี โดยในการดาเนินการเรื่ องการเปิ ดเสรี ในด้ านต่างๆ นัน้
ประเทศสมาชิกเห็นว่าควรจะขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ซึง่ จนถึงปั จจุบนั นี ้ได้ มีการ
ลดข้ อจากัดของการเคลื่อนย้ ายสินค้ าลงอย่างมาก สาหรับทางด้ านการเคลื่อนย้ ายบริ การและเงินทุนนัน้ การเปิ ด
เสรี ยงั ไม่เกิดขึ ้นเต็มรู ปแบบ การเปิ ดเสรี ทางบริ การและการเงินเต็มรู ปแบบจะทยอยเกิดขึ ้นจนถึงปี 2563
การเปิ ดเสรี ทางการเงิน เป็ นผลตามมาจากการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึง่ จะทาให้ เกิด
ความลึกทางการเงิน (Financial deepening) ของภูมิภาคมากขึ ้น รวมถึงความแข็งแกร่ งในการหาที่มาของแหล่ง
เงินทุนเพื่ อการดาเนินกิจการ นอกจากนี ้ การรวมกลุ่มทางการเงินยังจะช่วยลดผลกระทบของเศรษฐกิ จของ
ประเทศสมาชิกจากผลกระทบทางลบที่ไม่คาดคิด (Negative shocks) เพราะการรวมกลุ่มทางการเงินจะทาให้
เกิดการแบ่งปั นความเสี่ยง (Risk sharing) กันมากขึ ้น และยังช่วยปรับปรุ งให้ เกิดการเข้ าถึงบริ การทางการเงิน
ของผู้บริ โภคและนักลงทุนได้ ง่ายขึ ้น ดังนัน้ การการเปิ ดเสรี ทางการเงินจึงมีโอกาสเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั
ความต้ องการในประเทศส่งผลให้ เกิดการเจริ ญเติบโตของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มทางการเงินก็จะ
มีต้นทุนที่จะต้ องยอมรั บด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเรื่ องของการแพร่ ระบาดของความเสี่ยงที่สามารถ
เกิ ดขึน้ ได้ ผ่านการเชื่อมโยงของภาคการธนาคารของแต่ละประเทศ และความเชื่ อมโยงทางการเงิ นโดยทั่วไป
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ของการแพร่ ระบาดความเสี่ยง เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2540 ที่เรี ยกว่า
วิกฤตต้ มยากุ้ง แม้ ว่าในเวลานัน้ จะยังไม่ได้ มีการเชื่อมโยงทางการเงินมากเท่าที่กาลังจะเกิดขึน้ ในปี 2568 แต่
วิกฤตทางการเงินในขณะนันก็
้ สง่ ผลกระทบให้ เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่ อาเซียนตามมา
งานศึกษาในยุคแรกๆ เกี่ยวกับบทบาทที่สาคัญของภาคการเงินที่มีตอ่ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ
งานของ Schumpeter (1911) ซึ่งได้ แสดงว่าตัวกลางทางการเงิน (Financial intermediaries) เป็ นสิ่งจาเป็ น
สาหรับการปรับปรุ งพัฒนาการทางด้ านเทคโนโลยี และอัตราการเจริ ญเติบโต ตัวกลางทางการเงินจาเป็ นที่จะต้ อง
สามารถจัดการทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้ เกิดผลตอบแทนที่สงู ขึน้ และ
สามารถเปลี่ยนรู ปแบบของความเสี่ยงตามที่ปรารถนาได้ นอกจากนี ้ จากงานของ Roubini and Sala-i-Martin
(1992) ยังแสดงให้ เห็น ว่า การจากัดหรื อการควบคุมบังคับทางการเงิ นที่ มากเกิ น ไปสามารถลดอัตราการ
เจริ ญเติบโตของ GDP ต่อหัวของประชากรประมาณหนึง่ เปอร์ เซ็นต์ตอ่ ปี
งานศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางการเงินที่มีผลกระทบกับอัตราการเจริ ญ เติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมีอยู่จานวนมากตัวอย่างเช่น งานของ Fischer (2006) ที่แสดงให้ เห็นว่า การที่เงินทุนสามารถ
เคลื่อนย้ ายได้ อย่างเสรี จะสามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดสรรทรั พยากรทางการเงิน เนื่องจากการไหลของ
เงินทุนสามารถทาให้ เกิดความเท่าเทียมกันในอัตราผลตอบแทนระหว่างประเทศ งานศึกษาของ Kose et al.
(2009) แสดงให้ เห็นว่า การรวมกลุ่มทางการเงิ นของประเทศกาลังพัฒนาจะทาให้ ประเทศมีการเจริ ญเติบโต
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เพิ่มขึ ้นเนื่องจากประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้ านเงินทุน การรวมกลุ่มทางการเงินจะทาให้ เกิด
การลงทุนเพิ่มขึ ้นได้ และส่งผลให้ เกิดการเจริ ญเติบโต งานของ Beck et al (2000) แสดงให้ เห็นความเชื่อมโยงกัน
ของสถาบันที่เป็ นตัวกลางทางการเงินกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ และผลิตภาพการผลิต งานศึกษาของ
Quinn (1997) แสดงให้ เห็น ว่าการเปิ ดเสรี มากขึน้ ของบัญชี ทุน จะมีความสัมพัน ธ์ ใ นทิ ศทางบวกกับ การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว อย่างไรก็ตามงานศึกษาของ Fratzscher & Bussiere (2004) แสดงให้
เห็นว่าการเปิ ดกว้ างทางการเงิน (Financial openness) จะส่งผลกระทบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เลวร้ ายลงได้ ใน
ปี ที่การรวมกลุม่ ทางการเงินเกิดขึ ้นเต็มรู ปแบบและไม่ได้ เพิ่มการเจริ ญเติบโตของประเทศ งานของ Kraay (1998)
แสดงให้ เห็นว่าการเปิ ดเสรี บญ
ั ชีทนุ จะเกิดผลทังการช่
้
วยและการทาลายการเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
สาหรับประเทศกลุ่มอาเซียนที่การเปิ ดเสรี ทางการเงินอย่างสมบูรณ์ ที่กาลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต ก็จะทา
ให้ เกิดกระบวนการรวมตัวกันของตลาดการเงินระหว่างประเทศ ตามแนวคิดทางทฤษฎี การรวมกลุ่มทางการเงิน
ในระดับที่สงู ขึ ้นจะช่วยสนับสนุนให้ เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการช่วยให้ มีการจัดสรรเงินออมอย่างมี
ประสิทธิภาพคือมีช่องทางในการนาเงินออมไปใช้ ในการลงทุนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ สามารถบริ หาร
ความเสี่ยงทังในเรื
้ ่ องของการกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยงและการกาจัดความเสี่ยง ทาให้ มีต้นทุนทาง
การเงิ นต่าลงได้ กระตุ้นให้ เกิ ดการลงทุนมากขึน้ เป็ นโอกาสในการสร้ างการเจริ ญเติบโตได้ นอกจากนี ้ การ
รวมกลุ่มทางการเงินจะทาให้ ตลาดการเงินมีความลึกและมีความกว้ างมากขึ ้น ช่วยทาให้ การรับมือกับการเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในทางลบที่จะส่งผลกระทบกับภาคการเงินของภูมิภาคทางการเงินได้ อย่างมีความยืดหยุ่น
มากขึ ้น อีกทังการรวมกลุ
้
่มทางการเงินจะทาให้ ตลาดการเงินมีการแข่งขันมากขึ ้นทาให้ บริ การทางการเงินเข้ าถึง
ได้ ง่าย และมีแนวโน้ มที่จะเกิดการพัฒนาทางการเงินมากขึ ้น ประเด็นหนึ่งที่เป็ นเรื่ องที่สนใจศึกษาคือ สาหรั บ
ประเทศส่วนใหญ่ในกลุม่ อาเซียนซึง่ เป็ นประเทศกาลังพัฒนา การเปิ ดกว้ างทางการเงินจะมีผลประโยชน์ที่สาคัญ
ต่อการเจริ ญเติบโตเพิ่มได้ มากขึน้ หรื อไม่อย่างไร ในงานวิจยั นีจ้ ึงจะศึกษาถึงความสาคัญของการรวมกลุ่มทาง
การเงินที่มีตอ่ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกลุม่ อาเซียน โดยตัวแปรที่สนใจนามาศึกษา คือตัวแปรที่
ได้ รับผลกระทบจากการเปิ ดกว้ างของภาคการเงิน เช่น การไหลเข้ าสุทธิของเงินทุน เป็ นต้ น

แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
แบบจาลองที่นามาใช้ วิเคราะห์ ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางการเงินที่ มีต่อการเจริ ญเติบโต จะใช้
แบบจาลองการเจริ ญเติบโตพื ้นฐานของ Solow ที่มีการเพิ่มเติมส่วนของทุนมนุษย์ และ ทุนทางการเงินเข้ าไปใน
สมการผลิตตามแนวทางของ Barro(1991) เริ่ มต้ นจากสมการการผลิตสินค้ าในระบบเศรษฐกิจสามารถเขียนได้
ดังนี ้
Yt  f  Kt , Ht , At Lt , Bt   Kt Ht Bt  At Lt 

1   

โดยที่ Y คือผลผลิต K คือทุนทางกายภาพ H คือทุนมนุษย์ B คือทุนทางการเงิน A คือระดับของ
เทคโนโลยี และ L คือแรงงาน
จากสมการการผลิต ทาให้ ตวั แปรอยู่ในรูปของต่อหัวของประชากรประสิทธิภาพโดยการนา AL หารทัง้
สองข้ างจะได้
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Kt Ht Bt  At Lt 
Yt

At Lt
At Lt

1   

หรื อ
yt  kt ht bt

(1)

โดยที่ตวั แปรที่เป็ นสัญลักษณ์ตวั เล็ก คือ ค่าตัวแปรที่วดั เป็ นต่อหัวของประชากรประสิทธิภาพเช่น y 

Y
AL

และหาการเปลี่ยนแปลงของ k , h, b
จาก kt 

Kt
At Lt

หาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงจะได้
kt  sK yt  kt   n  g 

dk
, และ  , n, g คือ ค่าเสื่อมราคาของปั จจัยทุน อัตราการเติบโตของประชากร และอัตราการ
dt
เติบโตของเทคโนโลยี ตามลาดับ sK คือสัดส่วนของผลผลิตที่สะสมในทุนทางกายภาพ

โดยที่ k 

ในทานองเดียวกันจะได้
ht  sH yt  ht   n  g 
bt  sB yt  bt   n  g 

และ sB คือสัดส่วนของผลผลิตที่สะสมในทุนทางมนุษย์และทุนทางการเงิน ตามลาดับ
แทนค่าสมการการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทุนต่างๆ ลงในสมการ (1) และเงื่อนไขของการเข้ าสูด่ ลุ ยภาพระยะยาว
(Steady state) ของแบบจาลอง สามารถแสดงสมการอัตราการเจริ ญเติบโตของ y ได้ ดงั นี ้
ln yt  a1 ln y0  a2 ln sK  a3 ln sH  a4 ln sB  a5 ln   n  g   a6 ln A0
(2)
โดยที่ y0 และ A0 คือ ระดับเริ่ มต้ นของ y และเทคโนโลยี ตามลาดับ
สมการ (2) หมายความว่า อัตราการเจริ ญเติบโตของผลผลิตต่อหัวของประชากรขึ ้นกับค่าเริ่ มต้ นของ
ระดับผลผลิตต่อหัว อัตราการเจริ ญเติบโตของประชากร อัตราค่าเสื่อมของเครื่ องจักร อัตราการเจริ ญเติบโตของ
เทคโนโลยี สัดส่วนของผลผลิตที่มีการลงทุนใน ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ และทุนทางการเงิน แบบจาลองจะถูก
นามาทดสอบด้ วยการประมาณค่าของแบบจาลองโดยใช้ ข้อมูลของ ASEAN
sH

วิธีการศึกษาและข้ อมูล
แบบจาลองที่จะนามาทดสอบ สามารถนามาเขียนใหม่ให้ อยู่ในรู ปแบบปกติของแบบจาลองอนุกรมเวลา
ภาคตัดขวางได้ ดงั นี ้
4

yit   yit 1    j X itj  i   it
j 1

โดยที่

, yit 1  ln y0 , i  a6 ln A0 และ  it คือ ค่าคลาดเคลื่อนของแบบจาลอง
i  1, 2,3,..10 คือจานวนประเทศที่ใช้ ในการศึกษา
โดยที่ X it1  ln sK , X it2  ln sH , X it3  ln sB , X it4  ln   n  g  และ  it คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
แบบจาลองมีลกั ษณะที่เป็ น อนุกรมเวลาภาคตัดขวางเชิงพลวัต (Dynamic panel data) วิธีการ
ประมาณด้ วยวิธี OLS จึงไม่เหมาะสมเพราะจะทาให้ เกิดปั ญหาความเอนเอียง และปั ญหาตัวแปรอธิ บายใน
yit  ln yt
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แบบจาลองมีความสัมพันธ์ กบั ตัวคลาดเคลื่อน (Endogeneity) ดังนัน้ ในการประมาณค่าแบบจาลอง Panel ที่
เป็ นพลวัตจึงใช้ วิธีการตามแนวทางของ Arellano and Bond (1995) คือประมาณค่าแบบจาลองโดย System
GMM ซึ่งเป็ นวิธีที่สามารถแก้ ปัญหาความเอนเอียง เนื่องจากการละเลยความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระกับค่า
ความคลาดเคลื่อน เพราะการประมาณด้ วยวิธีดงั กล่าวจะใช้ ตวั แปรเครื่ องมือ (Instrumental variables) เข้ ามา
แทนตัวแปรที่มีปัญหาความสัมพันธ์ กับค่าคลาดเคลื่อน ซึ่งการเลือกใช้ ตวั แปรเครื่ องมือ อาจเกิดปั ญหา overidentification ทาให้ ไม่สามารถหาเมตริ กซ์ ของพารามิเตอร์ ที่ทาให้ ได้ ค่าผลรวมกาลังสองน้ อยที่ สุด วิธีการ
System GMM จะใช้ ตวั แปรเครื่ องมือที่เป็ นค่าในอดีต (Lagged levels) และค่าความแตกต่าง (Differences)
ระหว่างสองช่วงเวลาเป็ นตัวแปรเครื่ องมือ และใช้ การประมาณที่เป็ นระบบสมการ (System of equations)
ข้ อมูลที่ นามาใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี จ้ ะเป็ นข้ อมูลที่ อยู่ในรู ปของอนุกรมเวลาภาคตั ดขวางโดย จะมี
ระยะเวลา (Time series) เท่ากับ 15 ปี (2000-2014) แม้ วา่ ข้ อมูลที่เป็ นอนุกรมเวลาจะไม่มากนัก แต่แบบจาลอง
ได้ ทาการประมาณโดยใช้ วิธีการของ Panel ซึ่งเป็ นการประมาณที่ช่วยลดปั ญหาการละเลยตัวแปรที่ สาคัญ
(omitted-variable bias) โดยมีจานวนหน่วยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ (Cross section) 10 ประเทศคือประเทศ
สมาชิ กลุ่มอาเซีย นคือ ประเทศบูร ไน กัมพูชา อินโดนี เซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย พม่า สิงค์ โปร์ ไทย และ
เวียดนาม ตัวแปรที่นามาใช้ คือผลผลิตที่แท้ จริ งต่อหัวของประชากร (Real GDP per capita) อยู่ในรู ปของ log
เป็ นตัวชี ้วัดอัตราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ(lrgdp) ซึง่ เป็ นตัวแปรตาม สาหรับ ตัวแปรอธิบายของแบบจาลอง
สามารถแบ่งเป็ นสามกลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งตัวแปรพื ้นฐานของแบบจาลองการเจริ ญเติบโต โดยทุนมนุษย์ ( sH )ใช้
ตัวชีว้ ดั คืออัตราการลงทะเบียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (senroll) ทุนทางกายภาพ ( sK ) ใช้ ตวั ชีว้ ดั คือ
สัดส่วนของการสะสมทุนต่อ GDP(fixedcap) ทุนทางการเงินสะท้ อนพัฒนาการทางด้ านระบบการเงิน ( sB ) ใช้
ตัวชี ้วัดคืออัตราส่วนปริ มาณเงิน M2/GDP (m2gdp) และ   n  g  คืออัตราการเจริ ญเติบโตทางเทคโนโลยี
 g  และอัตราค่าเสื่อม   ใช้ เป็ นค่าคงที่เท่ากับ 0.05 ตามแนวทางการศึกษาของ Barro (1991) และนามา
ปรับด้ วยอัตราการเจริ ญเติบโตของประชากร  n  ของประเทศต่างๆ ที่ทาการศึกษา (apop) กลุ่มที่สองคือตัว
แปรที่สนใจศึกษาในเรื่ องของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ใช้ สดั ส่วนทางการค้ าต่อ GDP (trade) และเรื่ องของการ
รวมกลุม่ ทางการเงินใช้ การไหลเข้ าของเงินทุนสุทธิต่อ GDP(fdi) เนื่องจากเมื่อมีการรวมกลุ่มทางการเงินมากขึ ้น
จะทาให้ การไหลเข้ าของเงินทุนเป็ นไปได้ เสรี มากขึ ้น และกลุม่ ที่สามคือตัวแปรที่เป็ นปั จจัยควบคุมลักษณะเฉพาะ
อื่นๆ ของแต่ละประเทศใช้ สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายรัฐบาลต่อ GDP (gcon_gdp) อัตราเงินเฟ้อ (inf) และสัดส่วนของ
สินทรั พย์ ของธนาคารพาณิ ชย์ ต่อสินทรั พย์ รวมทัง้ หมด (asset) ตัวแปร asset ถูกนาเข้ ามาเพื่ อกาหนด
ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศมีลกั ษณะของระบบธนาคารที่
แตกต่างกันอย่างมาก มีทงประเทศที
ั้
่มีพฒ
ั นาการของระบบธนาคารสูงและประเทศที่ยงั ล้ าหลังในเรื่ องของระบบ
ธนาคารจึงได้ นาตัวแปรดังกล่าวเข้ ามาประมาณในแบบจาลองด้ วย

ผลการศึกษา
การประมาณค่าแบบจ าลองจะทาเป็ น 4 ลักษณะคือ 1.แบบจ าลองพื น้ ฐานที่ ยังไม่มีการใส่ตัวแปร
ควบคุม (Model 1) 2. แบบจาลองที่มีการใส่ตวั แปรควบคุมคือสัดส่วนค่าใช้ จ่ายรัฐบาลต่อ GDP (Model 2) 3.
แบบจาลองที่มีการใส่ตวั แปรควบคุมคือ สัดส่วนค่าใช้ จ่ายของรัฐบาลต่อ GDP และอัตราเงินเฟ้อ (Model 3) และ
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แบบจาลองที่มีการใส่ตวั แปรควบคุม คือสัดส่วนค่าใช้ จ่ายรั ฐบาลต่อ GDP และ สัดส่วนสินทรัพย์ ของธนาคาร
พาณิชย์ต่อสินทรั พย์รวมทังหมด
้
(Model 4) เพื่อแสดงให้ เห็นความแตกต่างของตัวแปรที่นามาใช้ เพื่อกาหนด
ลักษณะเฉพาะของประเทศต่างๆ ว่าตัวแปรใดมีบทบาทอย่างไร

Table 1 Estimation Results
---------------------------------------------------------------------------Model
Model
Model
Model
(1)
(2)
(3)
(4)
---------------------------------------------------------------------------L.lrgdp
0.00003***
0.00003***
0.00003***
0.00003*
(0.01)
(0.01)
(0.00)
(0.09)
apop

-0.08139
(0.11)

-0.00462
(0.83)

-0.02326
(0.41)

-0.02916
(0.23)

fixedcap

0.01006
(0.36)

-0.00741
(0.18)

-0.00506
(0.35)

0.00416
(0.63)

senroll

0.95368*
(0.10)

0.95687**
(0.04)

1.36291**
(0.05)

0.54734*
(0.10)

m2gdp

0.00589***
(0.00)

0.00460*
(0.05)

0.00541**
(0.02)

0.00649***
(0.01)

trade

0.00242*
(0.10)

0.00057
(0.37)

0.00073
(0.34)

0.00246*
(0.08)

fdi

0.00769*
(0.05)

0.00792**
(0.03)

0.00965*
(0.08)

0.00818**
(0.01)

0.02082
(0.45)

0.00788
(0.73)

0.00279
(0.85)

gcon_gdp
inf

0.00412***
(0.00)

asset

0.01450*
(0.09)
---------------------------------------------------------------------------N
130
110
120
105
---------------------------------------------------------------------------Arellano-Bond
-1.85*
-1.66*
-1.52*
-1.93*
test for AR(1)
(0.065)
(0.097)
(0.128)
(0.053)
---------------------------------------------------------------------------Arellano-Bond
-1.50
-0.90
-1.75
-1.62
test for AR(2)
(0.134)
(0.371)
(0.079)
(0.105)
---------------------------------------------------------------------------Sargan test of
29.55
15.70
11.49
27.99
overid. restrictions: (0.200)
(0.474)
(0.717)
(0.216)
----------------------------------------------------------------------------

Note p-values in parenthesis
*** imply significant at 1 percent, ** imply significant at 5 percent, and * significant at 10 percent

ผลจากการประมาณค่าแบบจาลอง สามารถแสดงดัง Table 1 พบว่าในกลุ่มของตัวแปรหลักพื ้นฐาน
อัตราการเจริ ญเติบโตของประชากร (apop) เพิ่มขึ ้นจะทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตของประเทศลดลงทังนี
้ ้ตัวแปร
ดังกล่าวไม่มีนยั สาคัญทางสถิติในทุกแบบจาลอง ทุนทางกายภาพ (fixedcap) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ อัตราการ
ลงทะเบียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (senroll) และ M2/GDP (m2gdp) ในแบบจาลองที่ 1 ถึงแบบจาลองที่ 4
เพิ่มขึ ้นจะทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้น และตัวแปรทังสองมี
้
นยั สาคัญทางสถิติ โดยการเพิ่มขึ ้นของทุนที่มี
ผลต่ออัตราการการเจริ ญเติบโตมากที่ สุด คือการเพิ่ มขึน้ ของทุนมนุษย์ โดยเมื่ออัตราการลงทะเบียนในระดับ
มัธยมต้ น (senroll) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จะทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบทางเศรษฐกิจ (lrgdp) เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 1
เช่นเดียวกัน รองลงมาคือการเพิ่มขึน้ ของทุนทางการเงิน คือเมื่อสัดส่วนของปริ มาณเงิน M2/GDP (m2gdp)
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จะทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lrgdp) เพิ่มขึ ้นสูงสุดประมาณร้ อยละ 0.006 โดย
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สรุ ปแล้ วในเรื่ องของปั จจัยทุนมนุษย์ และทุนทางการเงิน สามารถแสดงโดยนัยได้ ว่าประเทศที่มีระดับของทุน
ดังกล่าวต่าก็จะนาไปสูร่ ะดับของผลผลิตที่แท้ จริ งต่อหัวของประชากรต่า
สาหรับตัวแปรที่ให้ ความสนใจในครัง้ นีค้ ือตัวแปรเรื่ องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลทังการ
้
เปิ ดเสรี ทางการค้ าและทางการเงินพบว่าในแบบจาลอง 1 และ 4 สัดส่วนการค้ าต่อ GDP (trade) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และมีนยั สาคัญทางสถิติ สัดส่วนเงินทุนไหลเข้ า
สุท ธิ ต่อ GDP (fdi) มีความสัมพัน ธ์ ใ นทิ ศทางเดีย วกั นกับ อัตราการเจริ ญ เติบโตของระบบเศรษฐกิ จ และมี
นัยสาคัญทางสถิติในทุกแบบจาลอง โดยเมื่อ fdi เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จะทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบเพิ่มขึ ้นประมาณ
ร้ อยละ 0.007-0.009 ซึง่ สามารถแสดงโดยนัยได้ วา่ การรวมกลุม่ ภายในภูมิภาคอาเซียนที่จะทาให้ เกิดการเปิ ดเสรี
ทางการเงินมากขึ ้น ทาให้ การไหลเข้ าของเงินทุนทาได้ ง่ายขึ ้น จะทาให้ เกิดการแข่งขันทางการเงินมากขึ ้นตามมา
ต้ นทุนทางการเงินต่าลง เสริ มสร้ างให้ เกิดการลงทุนและการเจริ ญเติบโตได้ นอกจากนี ้ เมื่อเกิดการแข่งขันมากขึ ้น
ก็มีโอกาสที่จะทาให้ ระบบการเงินมีการพัฒนามากขึ ้นในเรื่ องของประสิ ทธิภาพการดาเนินงานด้ วย เมื่ออาเซียน
รวมกันเป็ นหนึง่ เดียวในอนาคต การเชื่อมโยงทางการเงินของภูมิภาคอาเซียนก็จะเพิ่มขึ ้น เพราะเป็ นภูมิภาคที่ยงั
เป็ นที่ดงึ ดูดใจของนักลงทุน โดยสรุ ปการรวมกลุม่ เป็ นโอกาสให้ มีการไหลเข้ าของเงินทุนเพิ่มขึ ้น เป็ นโอกาสในการ
เพิ่มการเจริ ญเติบโตให้ ประเทศสมาชิกกลุม่ ได้ ยิ่งขึ ้นไปอีก
สาหรั บตัวแปรควบคุม จะเป็ นตัวแปรที่มีทิศทางความสัมพันธ์ เป็ นไปตามทฤษฎี กล่าวคือ สัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายของรัฐบาลต่อ GDP (gcon_gdp) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริ ญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิ จ เป็ นไปตามสมมติฐานทางทฤษฎี เนื่ องมาจากผลกระทบของการใช้ จ่ายของรั ฐบาลในเชิ งหักลด
(Crowding out effect) น้ อยกว่าผลกระทบในเชิงทวีคณ
ู (Multiplier effect) จึงส่งผลให้ อตั ราการเจริ ญเติบโต
ของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรดังกล่าวไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ตัวแปร
อัตราเงินเฟ้อ (inf) มีนยั สาคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับอัตราการเจริ ญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทางทฤษฎี ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีลกั ษณะของ
ระบบการเงินที่แตกต่างกัน มีทงประเทศที
ั้
่ใช้ ระบบอัตราแลกเปลี่ ยนแบบลอยตัวและระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
แบบต่างๆ ตามแนวทางในการรั กษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนให้ คงที่ เมื่อเกิดการไหลเข้ าของเงินทุน ส่งผลให้
ประเทศมีเงินสารองทางการเพิ่มขึ ้น ทาให้ ธนาคารกลางต้ องเข้ าทาการซื ้อเงินตราต่างประเทศและขายเงินสกุลใน
ประเทศเพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนไว้ ส่งผลให้ เกิดอัตราเงินเฟ้อได้ ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็ น
ประเทศกาลังพัฒนา ซึง่ ต้ องการรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งออกสินค้ า และจูง
ใจให้ เกิดการไหลเข้ าของเงินทุนจากต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าการส่งออกและการไหลเข้ าของเงิ นทุนจะสามารถ
สร้ างอัตราการเจริ ญเติบโตของประเทศได้ เมื่อเงิ นทุนจากต่างประเทศเพิ่ มขึน้ เงิ นเฟ้อเพิ่ มขึน้ แต่ประเทศมี
แนวโน้ มที่จะมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนและศักยภาพในการส่งออกที่เพิ่มขึ ้นผ่านการรักษาระดับ
อัตราแลกเปลี่ยน ตัวแปรสัดส่วนสินทรั พย์ ของธนาคารพาณิ ชย์ ต่อสัดส่วนสินทรั พย์ ของระบบธนาคารทัง้ หมด
(asset) ตัวแปรตัวนี ้เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน และนัยสาคัญกับอัตราการเจริ ญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิ จ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ คือหากระบบธนาคารพาณิ ชย์ มีการพัฒนาเพิ่ มขึน้ ขนาดของ
ธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ ้น ก็จะส่งผลกระทบให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตของประเทศเพิ่มขึ ้น
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ตัวแปรที่เป็ นค่าในอดีตของผลผลิต (L.lrgdp) ซึง่ ในแบบจาลองนีใ้ ช้ เป็ นชี ้วัดค่าเริ่ มต้ นของผลผลิต และ
เป็ นตัวชี ้วัดเรื่ องของ Conditional convergence (ประเทศที่มีระดับของผลผลิตต่อประชากรเริ่ มต้ นต่า จะมีอตั รา
การเจริ ญเติบโตที่เร็ วกว่าประเทศที่มีระดับผลผลิตต่อหัวของประชากรสูง) จากการประมาณสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรดังกล่าวมีทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริ ญเติบโตซึง่ แสดงว่าสมมติฐานเรื่ อง Conditional convergence
ไม่เป็ นจริ งในการประมาณครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้วิธีการประมาณค่าไม่มีผลต่อการแปลความหมายของสัมประสิทธิ์ของตัวนี ้
เพื่อการเป็ นการแสดงความน่าเชื่อถือของค่าสัมประสิท ธิ์ที่ประมาณได้ จะแสดงค่าทดสอบทางสถิติของ
AR(1) และ AR(2) เพื่อทดสอบปั ญหา Autocorrelation โดยสมติฐานหลักหรื อ HO คือ แบบจาลองไม่มีปัญหา
Autocorrelation และ ผลของ AR(1) ต้ องปฏิเสธสมมติฐานหลัก และ ผลของ AR(2) ต้ องยอมรับสมมติฐานหลัก
(Arellano and Bond 1991) ผลจากค่าสถิติ AR(1) และ AR(2) เป็ นไปตามเงื่อนไขทุกแบบจาลอง แสดงว่าค่า
สัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้ มีคณ
ุ สมบัติ Consistent นอกจากนี ้การใช้ วิธีประมาณด้ วย System GMM จะต้ องมี
การทดสอบปั ญหาเรื่ อง Overidentification ของตัวแปรที่มีนามาใช้ เป็ นตัวแปรเครื่ องมือในการประมาณค่าด้ วย
ค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบคือค่า Sargan test โดยสมมติฐานหลัก หรื อ HO ของการทดสอบคือ ชุดของตัวแปรที่นามาใช้
เป็ นตัวแปรเครื่ องมือ (Instrumental variables) มีความเหมาะสม ซึง่ จากค่าสถิติ Sargan test ยอมรับสมมติฐาน
หลักในทุกแบบจาลองที่ร้อยละ 0.01

สรุป
ผลการประมาณค่าแบบจาลอง ASEAN 10 ประเทศ พบว่า ประเทศที่มีระดับของทุนทางการเงิน และ
ทุนมนุษย์ต่าจะนาไปสูร่ ะดับของผลผลิตที่แท้ จริ งต่อหัวของประชากรที่ต่า สาหรับตัวแปรที่ให้ ความสนใจตามงาน
ศึกษาในครัง้ นี ้คือ ตัวแปรเกี่ยวกับเรื่ องของการรวมกลุ่มพบว่าตัวแปรสัดส่วนการค้ าต่อ GDP และสัดส่วนเงินทุน
ไหลเข้ าสุทธิ ต่อ GDP มีความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดียวกันกับอัตราการเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และมี
นัยสาคัญทางสถิติ ตัวแปรสัดส่วนสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ตอ่ สัดส่วนสินทรัพย์ของระบบธนาคารทังหมด
้
มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ คือ
หากระบบธนาคารพาณิชย์มีการพัฒนาเพิ่มขึ ้น ขนาดสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ ้น ก็จะส่งผลกระทบให้
การเจริ ญเติบโตของประเทศเพิ่มขึ ้นและตัวแปรมีนยั สาคัญทางสถิติ และนัยในเรื่ องประเทศที่มีระดับผลผลิตต่อ
หั ว ของประชากรจะต่ า มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตสู ง กว่ า ประเทศที่ มี ร ะดับ ผลผลิ ต ต่ อ หั ว ของประชากรสู ง
(Conditional convergence) ตามแนวคิดแบบจาลองการเจริ ญเติบโตของ Solow ไม่จริ งตามผลการศึกษาใน
ครัง้ นี ้
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การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่ งออก: กรณีศึกษา บริษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออก: กรณี ศึกษา บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) การวินิจฉัยสถานประกอบการของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด 2) การพัฒนา
กระบวนการผลิตของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด โดยคานึงถึงมาตรฐานข้ อกาหนดสารตกค้ างในผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอเพื่อส่งเสริ มการส่งออก และ 3) ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนากระบวนการผลิตของ บริ ษัท บ้ านฝ้าย
มัดย้ อม จากัด ผลการศึกษาพบว่า 1) การวินิจฉัยสถานประกอบการพบว่าบริ ษัทฯควรพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ที่ต้องการสินค้ าปลอดภัยไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพเกินข้ อกาหนดใน
มาตรฐานสารเคมีในผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและมีแนวโน้ มต้ องการสินค้ าเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม 2) การพัฒนา
กระบวนการผลิตเริ่ มจากการทดสอบการใช้ สารเคมีของบริ ษัทฯ ในกระบวนการผลิตวิธีเดิม ซึง่ พบว่าผ้ าฝ้ายขาว
และผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็ นกรด-ด่าง ส่วนคุณภาพน ้าทิ ้งจากการย้ อมสีผ้า
ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็ นกรด-ด่าง แต่คณ
ุ ภาพน ้าทิ ้งจากการแช่น ้ายาปรับผ้ านุ่มไม่ผ่านเกณฑ์
การยอมรั บมาตรฐานสารฟอร์ มาลดีไฮด์ คณะผู้วิจัยได้ ให้ คาแนะนาแก่ผ้ ผู ลิตเพื่อทาการปรั บปรุ งการผลิต โดย
การแช่กรดน ้าส้ ม และให้ ความรู้ แก่ผ้ ผู ลิตและพนักงานฝ่ ายการผลิตของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการ
ย้ อมและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยในการผลิต ผลการทดสอบผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปจากกระบวนการผลิตวิธี
ใหม่ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับความเป็ นกรด-ด่าง และน ้าทิ ้งจากการแช่น ้ายาปรับผ้ านุ่มพบว่าสาร
ฟอร์ มาลดีไฮด์ผ่านเกณฑ์ การยอมรั บมาตรฐาน และ 3) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
พัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ โดยใช้ แบบจาลอง CIPP ด้ วยการกาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็ จของโครงการ
พบว่าบรรลุผลตามตัวชี ้วัดความสาเร็ จของโครงการทุกรายการ ซึง่ จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ที่มีความปลอดภัย
ต่อลูกค้ า ผู้ผลิต และพนักงาน และสิ่งแวดล้ อม โดยสามารถเพิ่มราคาขายเพิ่มขึ ้น 1 เท่า จากสินค้ าเดิม และได้
คุณภาพทาให้ มีโอกาสในการยอมรับการส่งออกไปต่างประเทศ จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อเสนอแนะ คื อ 1) ด้ าน
การผลิต ควรมีการกระจายอานาจตัดสินใจเพื่อให้ การดาเนินงานคล่องตัวขึ ้น 2) ด้ านการตลาด ควรมีการพัฒนา
ตราสินค้ า “Baanfaimudyom” โดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ และการสร้ างเอกลักษณ์ของตราสินค้ าที่ชดั เจน
3) ด้ านการบริ หารจัดการ ควรมีการจัดหาแรงงานที่ มีฝีมือรองรั บรองรั บการขยายตัวของธุรกิ จ และ 4) ด้ าน
มาตรฐานสินค้ า บริ ษัทฯ ควรส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการแนะนาความรู้ ในการพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออก
และควรมีการออกแบบตราสินค้ าเพื่อสื่อสารให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจถึงคุณภาพของสินค้ าเสื ้อผ้ ามัดย้ อม
Key Words: Chemical Used, Textile Production, CIPP Model
*
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ABSTRACT
The research of “The Development of Textile Production for Export: A Case Study of
Baanfaimudyom Co., Ltd” aims to answer three objectives which are 1) to diagnose the establishment
of Baanfaimudyom Co., Ltd. 2) to develop the production process of Baanfaimudyom Co., Ltd by
being aligned with environmental standards concerning the chemical residues in textile products for
export promotion and 3) to evaluate the project outcome of the textile production process for export of
Baanfaimudyom Co., Ltd. The result finds that 1) the establishment diagnosis of the company finds
that the company should develop the production process to response the need of customers who
want the safe products, no hazardous for health, i.e., exceed the chemical standard requirement in
textile product and trends to have products to be friendly to environment. 2) the development of the
production process, starts from testing the chemicals used of the existing textile production process
and the research finds that white cotton and cotton products do not meet the acceptable standard of
acid – base. The waste water quality from the clothing dyes meet the standard of acid - base but
waste water quality from soaking fabric softener does not meet the formaldehyde standard. After
adjusting the production process by soaking clothing in Acetic Acid and applying quality control and
safety guidelines in dyeing production process suggested by the research team, it finds that the
formaldehyde meet the acceptable standard. 3) the CIPP model is employed to monitor, examine,
and evaluate the outcome of this project and indicates that the key performance indicators are all
achieved. From the new production process, it is safe for customers, producers, employees and
environment. The company can increase the selling price by double from the existing products with
required quality. This causes an increase in opportunity to accept the exporting to foreign countries.
This research suggests that 1) Production aspect: to give decentralized decision making for a
flexible operation. 2) Marketing aspect: to further develop its brand name - “Baanfaimudyom” and
build its clear brand identity via all communication channels and creates the brand identity clearly 3)
Administrative aspect: to manage skilled labors to support a new business expansion. 4) Product
standards: the company should invest in staff training by educating them with new production
process for export; and to design products to communicate so that customers can understand the
quality of tie-dye clothing products.

คานา
บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีสินค้ าหลักคือเสื ้อผ้ ามัดย้ อม ซึ่ง
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นชาวต่างชาติร้อยละ 60 เพื่อสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าที่ปลอดภัย
ไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพเกินข้ อกาหนดของมาตรฐานสารอันตรายสาหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ บริ ษัทฯ จึงมีความ
จาเป็ นที่ต้องพัฒนาการผลิตสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อลูกค้ า ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้ อมเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ การศึกษาการพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออก : กรณีศกึ ษา บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด จะทาให้
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บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด มีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถวางแผนและพัฒนาการผลิตสินค้ าให้ ได้ มาตรฐาน
ปลอดภัยดังกล่าว อีกทัง้ เป็ นการสร้ างความพร้ อมสาหรั บ การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ การศึกษานีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการวินิจฉัยสถานประกอบการของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม
จากัด 2) เพื่ อศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด โดยคานึงถึงมาตรฐาน
ข้ อกาหนดสารตกค้ างในผลิตภัณฑ์ สิ่งทอเพื่อ ส่งเสริ มการส่งออก และ 3) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการ
พัฒนากระบวนการผลิตของ บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นข้ อเท็จจริ งที่ได้ มาจากการดาเนินงานของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด โดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์ /แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกรรมการผู้จัดการบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด และ
พนักงานที่ทาหน้ าที่ผลิตเสื ้อผ้ ามัดย้ อมของบริ ษัทจานวน 4 ราย การสังเกตการณ์ และการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต การส่งวิเคราะห์ สารเคมี ในกระบวนการผลิต ในการศึกษานีป้ ระกอบด้ วยการวิเคราะห์ เชิ ง
พรรณนาที่ใช้ สถิ ติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ตลอดจนการนาเสนอภาพ หรื อ ตารางประกอบการ
พรรณนาข้ อเท็จจริ งและผลการดาเนินงานต่างๆ รวมทังการติ
้
ดตามและการประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนา
กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ นอกจากนี ม้ ีการวิเคราะห์ ข้อมูล ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การวินิจฉัยสถาน
ประกอบการโดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด (SWOT
Analysis) และ 2) การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงมาตรฐานข้ อกาหนดสาร
ตกค้ างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อส่งเสริ มการส่งออก ซึง่ ประกอบด้ วย (1) การวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตของ
บริ ษัทฯ (2) การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ โดยปรั บปรุ งกระบวนการผลิตให้
ปลอดภัยต่อลูกค้ าด้ วยวิธีการปรั บปรุ งการใช้ สารเคมีในกระบวนการผลิตโดยคานึงถึงมาตรฐานข้ อกาหนดสาร
ตกค้ างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ ปลอดภัยต่อสถานประกอบการทัง้ ผู้ผลิตและพนักงาน
โดยแนะนาให้ ความรู้ แก่ผ้ ผู ลิตและพนักงานที่เกี่ยวข้ อง และปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อม
โดยคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ้ง (3) ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ และแก้ ไขเมื่อประสบปั ญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน และ 3) การประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ ทาการประเมินโดยใช้
แนวคิดแบบจาลองซิปป์ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) (Stufflebeam, 2002; เยาวดี รางชัยกุล, 2546)
ดังวิธีการประเมิน 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้ ด้ านที่ (1) การประเมินบริ บท (Context: C) เป็ นการประเมินระดับการรับรู้
และความเข้ าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการของผู้ผลิต ด้ านที่ (2) การประเมินปั จจัยนาเข้ า (Input: I)
เป็ นการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต และคุณภาพของผู้ผลิตและพนักงาน ด้ านที่ (3) การประเมิน
กระบวนการ (Process: P) เป็ นการประเมินขัน้ ตอนและกระบวนการผลิตปลอดภัยต่อลูกค้ า ผู้ผลิต พนักงาน
และสิ่งแวดล้ อม และประเมินระดับความพึงพอใจ/ความเข้ าใจและประโยชน์ ที่ได้ รับ 4 รายการ ได้ แก่ (1) ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ผลิตและพนักงานต่อวิทยากรที่ให้ คาแนะนา (2) การถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจในการผลิต
สินค้ าให้ ปลอดภัยของผู้ผลิตแก่พนักงานฝ่ ายผลิต (3) ความพึงพอใจของผู้ผลิตในการเข้ าร่ วมโครงการ และ (4)
ความเข้ า ใจและประโยชน์ ที่ ผ้ ู ผลิ ต ได้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มโครงการ ส าหรั บ ด้ า นที่ (4) การประเมิ น ผลผลิ ต
(Product: P) เป็ นการประเมินสินค้ าต้ นแบบที่ได้ จากการพัฒนากระบวนการผลิตวิธีใหม่นาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์
ใหม่ และการสร้ างมูลค่าเพิ่มของสินค้ า
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ผลการวิจัย
ผลการวินิจฉัยสถานประกอบการ
ผลการวินิจฉัยสถานประกอบการโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกขององค์กร สรุ ป
ได้ ว่าบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด มีจุดแข็ง คือ (1) บริ ษัทฯมีการผลิตสินค้ าสาหรับ ทุกเพศ ทุกวัย ตอบสนอง
ลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ มีแบบและลวดลายให้ ลกู ค้ าเลือกได้ อย่างหลากหลายและมีลกั ษณะลายเฉพาะของ
บริ ษัทฯ และ (2) บริ ษัทฯ มีการคัดเลือกชนิดของผ้ าที่หลากหลายจากผู้จดั หาวัตถุดิบที่เชื่อถือได้ และมีอานาจ
ต่อรองกับผู้จดั หาค่อนข้ างมาก ในส่วนของจุดอ่อนของบริ ษัทฯ คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นงานทามือทาให้ มี
ข้ อจากัดเรื่ องกาลังการผลิต พนักงาน 1 คนผลิตได้ ประมาณ 10 ชิ ้นต่อวัน (2) แรงงานของบริ ษัทฯมักจะออกไป
ทาธุรกิจเอง และมีสว่ นหนึง่ กลับมาเป็ นคู่แข่งของบริ ษัทด้ วย (3) แรงงานไม่ผสมสีตามสัดส่วนที่กาหนด ส่งผลให้
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นสูงกว่าที่ควรจะเป็ น (4) บริ ษัทฯต้ องพัฒนาการผลิตให้ ได้ สินค้ าที่ปลอดภัยต่อการสวมใส่ของลูกค้ า
(5) บริ ษัทมีช่องทางการจาหน่ายสินค้ าที่คอ่ นข้ างจากัด คือ มีการขายที่ร้านจตุจกั รและออกงานแสดงสินค้ า ทังนี
้ ้
บริ ษัทยังไม่มีการทากิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึง ไม่สามารถดาเนินการซื ้อขายออนไลน์ได้ และ (6)
บริ ษัทมี ตราสิ นค้ า “Baanfaimudyom” โดยยังไม่มีการสื่ อสารทางการตลาดผ่ านช่ องทางต่างๆให้ เป็ นเอกลักษณ์
นอกจากนี ้ บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด เกิดโอกาสในการทาธุรกิจ คือ กระแสความตระหนักถึงภาวะโลกร้ อน
ทาให้ ผ้ ูบริ โภคนิ ยมสินค้ าจากวัตถุดิบธรรมชาติ และการผลิตที่ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมทาให้ สินค้ าของ
บริ ษัทเป็ นที่นิยมมากขึน้ และอุปสรรคของบริ ษัทฯ คือ คู่แข่งในประเทศมีจานวนมากขึ ้นจากเดิมมีผ้ ผู ลิตผ้ ามัด
ย้ อมในประเทศไทยประมาณ 10 ราย ต่อมาได้ เพิ่มเป็ นประมาณ 20 ราย จากการที่พนักงานบางส่วนถูกว่าจ้ างให้
ไปผลิตให้ ผ้ ผู ลิตรายอื่น และบางรายลาออกไปผลิตขายเอง โดยมักผลิตสินค้ าที่คณ
ุ ภาพต่ากว่า ต้ นทุนต่ากว่าแต่
มีลัก ษณะคล้ ายคลึง กับ สิ น ค้ าของบริ ษัท ฯ เพื่ อขายตัด ราคา ส าหรั บ คู่แ ข่ งในต่ างประเทศ คื อ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนซึง่ ผลิตครัง้ ละจานวนมาก และราคาต่ากว่า
จากการวินิจฉัยสถานประกอบการดังกล่าว คณะผู้วิจยั และบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด ได้ เห็นพ้ อง
ต้ องกันว่าควรพัฒนากระบวนการผลิตเพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ปลอดภัยไม่มีสารอันตรายต่อ
สุข ภาพเกิ น ข้ อ ก าหนดในมาตรฐานสารเคมี ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอและมี แ นวโน้ ม ต้ อ งการสิ น ค้ า เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อมีโอกาสการยอมรับในตลาดเป้าหมายหลัก คือ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเริ่ มดาเนินงานในปี พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตโดยคานึงถึงมาตรฐานข้ อกาหนดสารตกค้ าง
โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด ได้ พิจารณากระบวนการผลิต
ตังแต่
้ การส่งมอบวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพมาเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเพื่อให้ ได้ สินค้ าเสื ้อผ้ ามัดย้ อมที่ปลอดภัยต่อลูกค้ า
จึงต้ องมีการทดสอบวัตถุดิบ คือ ผ้ าฝ้ายขาวและผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ป หากมีปัญหาในกระบวนการผลิตไม่ได้ สินค้ าที่
ปลอดภัยจะต้ องมีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยคณะผู้วิจัย ได้ เชิ ญผู้เชี่ ยวชาญมาแนะนาให้ ผ้ ูผลิตทาการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิต นอกจากนี ้ การผลิ ตจะต้ องมีความปลอดภัย ต่อสถานประกอบการทัง้ ผู้ผลิต และ
พนักงานด้ วย จึงมีการให้ คาแนะนาให้ ความรู้ แก่ผ้ ผู ลิตและพนักงาน ในหัวข้ อเรื่ องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
การย้ อมสี การชัง่ และการตวง ประโยชน์การชัง่ ตวง วัดที่มีมาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การผลิต ตลอดจนการผลิตต้ องมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงคุณ ภาพนา้ ทิ ง้ ดังนัน้ จึงมีการ
ทดสอบคุณภาพน ้าทิง้ จากกระบวนการผลิต จากแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ นได้ นามาใช้ ในการวางแผนดาเนินงาน
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โครงการพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด ซึง่ ประกอบด้ วย 8 กิจกรรม ได้ แก่ 1) ศึกษา
ข้ อมูลการใช้ สารเคมี 2) การทดสอบผ้ าฝ้ายขาวขาเข้ า และผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปขาออกจากกระบวนการผลิตวิธีเดิม
3) การทดสอบนา้ ทิ ง้ จากกระบวนการผลิตวิธี เดิม 4) การให้ คาแนะน าเพื่ อพัฒนากระบวนการผลิ ต 5) การ
ดาเนินการปรั บปรุ งการผลิตตามวิธีการผลิตแบบใหม่ 6) การทดสอบผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปจากกระบวนการผลิตวิธี
ใหม่ 7) การทดสอบน ้าทิ ้งจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ และ 8) การติดตามและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี ้วัด โดยก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต ซึง่ เรี ยกว่าเป็ นกระบวนการผลิตวิธีเดิมพบว่าบริ ษัทฯมีขนตอนการ
ั้
ผลิตทังหมด
้
14 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ 2) วาดแพทเทิร์นลงบนกระดาษ 3) การวางแบบและตัดผ้ า
ตามแบบ 4) การเย็บผ้ า 5) การนาผ้ ามาล้ างน ้าให้ สะอาด 6) การย้ อมสีผ้าด้ วยสี Direct หรื อ Reactive 7) การมัด
ลายด้ วยผ้ าหนังสติ๊ก 8) การกัดสีผ้าด้ วยคลอรี น 9) การจุ่มซิลิเกต 10) การลงสีผ้า 11) การหมักผ้ า 12) การแกะ
มัดลายและการล้ างผ้ าให้ สะอาด 13) แช่น ้ายาปรั บผ้ านุ่ม 14) การเหวี่ยงแห้ ง และหลังการพัฒนากระบวนการ
ผลิตกล่าวคือเป็ นวิธีการผลิตแบบใหม่บริ ษัทฯได้ เพิ่มขันตอนการผลิ
้
ตอีก 1 ขันตอน
้
คือขันตอนการผลิ
้
ตที่ 13 เรื่ อง
การแช่กรดนา้ ส้ ม วิธีการผลิตแบบใหม่จึงมี ทงั ้ หมดรวม 15 ขัน้ ตอน สาหรั บผลการดาเนินงานของ 8 กิจกรรม
ดังกล่าวของบริ ษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิตซึ่งเรี ยกว่าเป็ นวิธีการผลิตแบบเดิม ประกอบด้ วยกิจกรรมที่ 1 - 3 มี
รายละเอียดและผลการดาเนินงานดังต่อไปนี ้
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข้ อมูลการใช้ สารเคมี ประกอบด้ วย
1.1 การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบผ้ าฝ้ายขาว และสีย้อมผ้ าโดยมาตรฐานข้ อกาหนดสารเคมีในผลิตภัณฑ์สิ่งทอของ
ประเทศไทยและญี่ ปุ่นด้ วย ซึ่งได้ ระบุไว้ ในส่วนผสมของสาร Aromatic Amines 24 ชนิ ด ต้ องมีไม่เกิน 30
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สารที่ทาการทดสอบในผ้ าฝ้ายขาว ได้ แก่ ฟอร์ มาลดีไฮด์ และความเป็ นกรด-ด่าง
1.2 การย้ อมสีผ้าโดยใช้ สี Direct หรื อใช้ สี Reactive ในขันตอนการผลิ
้
ตที่ 6 และการแช่น ้ายาปรับผ้ านุ่ม
ในขัน้ ตอนการผลิตที่ 13 สารที่ทาการทดสอบในนา้ ทิง้ ได้ แก่ ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว เฮกซะวาเลนต์โครเมียม
ไตรวาเลนต์โครเมียม ฟอร์ มาลดีไฮล์ คลอรี นอิสระ และความเป็ นกรด-ด่าง
1.3 การแช่น ้ายาปรับผ้ านุ่ม สารที่ทาการทดสอบในผ้ าสาเร็ จรู ป ได้ แก่ ฟอร์ มาลดีไฮด์ Azo Dyes และ
ความเป็ นกรด-ด่าง
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบผ้ าฝ้ายขาวขาเข้ า และผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปขาออกจากกระบวนการผลิตวิธีเดิม ประกอบด้ วย
2.1 ข้ อมูลสี (Direct) ที่ซื ้อจากบริ ษัท โอ อาร์ เคมีคอล จากัด ได้ ผ่านมาตรฐานข้ อกาหนดสารเคมีในกลุม่ Azo Dyes
2.2 ผ้ าฝ้ายขาวขาเข้ าผ่านเกณฑ์ การยอมรับมาตรฐานสารฟอร์ มาลดีไฮด์ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรั บ
มาตรฐานความเป็ นกรด-ด่าง ส่วนผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปผ่านเกณฑ์ การยอมรั บมาตรฐานสารฟอร์ มาลดีไฮด์ และ
สารเคมีในกลุม่ Azo Dyes 24 ชนิด แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็ นกรด-ด่าง
กิจกรรมที่ 3 การทดสอบน ้าทิ ้งจากกระบวนการผลิตวิธีเดิม ประกอบด้ วย
3.1 ทดสอบนา้ ทิง้ จากกระบวนการย้ อมสีผ้าจากขัน้ ตอนการผลิตขัน้ ตอนการผลิตที่ 6 โดยทดสอบค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง ปรอท แคดเมียม ตะกัว่ เฮกซะวาเลนต์โครเมียม ไตรวาเลนต์โครเมียม สารฟอร์ มาลดีไฮด์และ
คลอรี นอิสระ ผลการทดสอบพบว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็ นกรด-ด่างและผ่านเกณฑ์การยอมรับ
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ้งในพวกสารเคมีตา่ งๆ
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3.2 ทดสอบนา้ ทิ ้งจากกระบวนการผลิตทังหมดจากขั
้
น้ ตอนการผลิตที่ 13 จากการแช่นา้ ยาปรับผ้ านุ่ม
โดยทดสอบ ค่า ความเป็ นกรด-ด่าง ปรอท แคดเมีย ม ตะกั่ว เฮกซะวาเลนต์ โครเมีย ม ไตรวาเลนต์ โครเมีย ม
ฟอร์ มาลดีไฮด์ และ คลอรี นอิสระ ผลการทดสอบพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับความเป็ นกรด-ด่างและ
ผ่านเกณฑ์ การยอมรั บมาตรฐานคุณภาพนา้ ทิ ง้ พวกสารเคมีต่างๆ ที่ทดสอบยกเว้ นสารฟอร์ มาลดีไฮด์ไม่ผ่าน
เกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน
ดังนัน้ ตามกระบวนการวิธีการผลิตแบบเดิม ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ากิจกรรมที่ได้ ผ่านเกณฑ์
การยอมรับมาตรฐานสารเคมี ได้ แก่ กิจกรรมที่ 2.1 และ 3.1 ส่วนกิจกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน
ได้ แก่ กิจกรรมที่ 2.2 และ 3.2 กล่าวคือ ผ้ าฝ้ายขาวขาเข้ าและผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน
ความเป็ นกรด-ด่าง ส่วนนา้ ทิ ้งจากกระบวนการผลิตทังหมดจากขั
้
นตอนการผลิ
้
ตที่ 13 จากการแช่น ้ายาปรั บผ้ า
นุ่มพบว่าสารฟอร์ มาลดีไฮด์ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรั บมาตรฐาน ทาให้ ไม่มีโอกาสได้ รับการยอมรับจากประเทศ
ญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นตลาดเป้าหมายหลัก
หลังการพัฒนากระบวนการผลิต กล่าวคือเป็ นวิธีการผลิตแบบใหม่ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับคาแนะนาจาก
คณะผู้วิจยั และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการผลิต ประกอบด้ วยกิจกรรมที่ 4 – 8 มีรายละเอียดผลการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี ้
กิจกรรมที่ 4 การให้ คาแนะนาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ประกอบด้ วย
4.1 คณะผู้วิจยั จึงได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ คาแนะนาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ เหมาะสมกับปั ญหาที่พบ
ดังกล่าว เพื่อปรับค่าความเป็ นกรดด่าง และสารฟอร์ มาลดีไฮด์ให้ ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน
4.2 คณะผู้วิจยั ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้ แก่ผ้ ผู ลิตและพนักงานฝ่ ายการผลิตของบริ ษัทฯในหัวข้ อ
4 เรื่ องได้ แก่ (1) การควบคุมคุณภาพการย้ อม (2) การชัง่ และการตวง (3) ประโยชน์ การชัง่ ตวงวัดที่มีมาตรฐาน
และ(4) แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยในการผลิต
กิจกรรมที่ 5 การดาเนินการปรับปรุ งการผลิตตามวิธีการผลิตแบบใหม่ ประกอบด้ วย
5.1 คณะผู้วิจยั ได้ ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญให้ คาแนะนาเพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ อยู่ในเกณฑ์ การยอมรั บ
มาตรฐานของความเป็ นกรด-ด่าง และสารฟอร์ มาลดีไฮด์ โดยปรับเพิ่มขันตอนการผลิ
้
ตเพิ่มขึ ้นอีก 1 ขันตอน
้
จาก
วิธีเดิม 14 ขันตอน
้
ปรับเป็ น 15 ขันตอนการผลิ
้
ต โดยเพิ่มขันตอนการผลิ
้
ตที่ 13 เรื่ องการแช่กรดน ้าส้ มและบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการปรับปรุ งการผลิตตามวิธีการผลิตแบบใหม่ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ คาแนะนา
กิจกรรมที่ 6 การทดสอบผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ ประกอบด้ วย
6.1 ทดสอบผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ป ค่าความเป็ นกรด-ด่างจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การยอมรับความเป็ นกรดด่าง
กิจกรรมที่ 7 การทดสอบน ้าทิ ้งจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ ประกอบด้ วย
7.1 ทดสอบนา้ ทิ ้งจากจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ขนตอนการผลิ
ั้
ตที่ 14 จากการแช่นา้ ยาปรั บผ้ านุ่ม
ทดสอบค่าสารฟอร์ มาลดีไฮด์ มีคา่ ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน
ดังนัน้ ตามกระบวนการวิธีการผลิตแบบใหม่ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ากิจกรรมที่ 6.1 และ 7.1 ได้
ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 8 การติดตามและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และตัวชี ้วัด
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โดยสรุ ป ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานโครงการพัฒ นากระบวนการผลิตของบริ ษัท
บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด บรรลุตามตัวชี ้วัดในทุกรายการ ดังจะกล่าวในหัวข้ อต่อไป
ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิต
ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษั ท บ้ านฝ้าย
มัดย้ อม จากัด ปรากฏผลดังนี ้
1) การติดตามผลการดาเนิ น งานโครงการพัฒ นากระบวนการผลิ ต ผลการดาเนิ น งาน 8 กิ จ กรรม
ดังกล่าวมีจานวน 3 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 6 และกิจกรรมที่ 7 ที่เป็ นไปตามระยะเวลาที่ได้ กาหนดไว้
ในแผน และมีจานวน 5 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 2 ถึงกิจกรรมที่ 5 และกิจกรรมที่ 8 ที่ไม่เป็ นไปตามระยะเวลาที่ได้
กาหนดไว้ ในแผน เนื่องจากขัน้ ตอนในการส่งตัวอย่างไปทดสอบยังหน่วยงานหรื อสถาบันที่รับรองมาตรฐานใช้
ระยะเวลาดาเนินการเป็ นระยะเวลาหนึง่ จึงเกิดความล่าช้ าตามมาเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดในแผนงาน
2) การประเมินผลการดาเนิ นงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตได้ ทาการประเมินโดยใช้ แนวคิด
แบบจาลองซิปป์ของสตัฟเฟิ ลบีม ตามตัวชี ้วัดที่คณะผู้วิจยั ได้ ปรึ กษาหารื อร่ วมกับบริ ษัทฯ แล้ วได้ กาหนดตัวชี ้วัด
ความสาเร็ จของโครงการร่ วมกันแล้ วปรากฏว่า การดาเนิ นงานบรรลุผลตามตัวชี ว้ ัดดั งกล่าวทุกรายการเมื่อ
พิจารณารายด้ านมีรายละเอียดดังนี ้ (1) ด้ านบริ บท (2) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (3) ด้ านกระบวนการ (4) ด้ านผลผลิต
โดยด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนาเข้ า และด้ านกระบวนการ ใช้ เกณฑ์ ในการกาหนดค่าไว้ 5 ระดับ คือ มีค่าตังแต่
้
ร้ อยละ 0-20, มากกว่าร้ อยละ 20-40, มากกว่าร้ อยละ 40-60, มากกว่าร้ อยละ 60-80 และมากกว่าร้ อยละ 80
ขึ ้นไป แสดงว่ามีระดับการรั บรู้ หรื อความพึงพอใจ หรื อความรู้ ความเข้ าใจ หรื อประโยชน์ที่ ได้ รับอยู่ในระดับต่า,
ค่อนข้ างต่า, ปานกลาง, ค่อนข้ างสูง และระดับสูง ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดด้ านตัวชีว้ ดั และการประเมินผล
การดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตของบริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด ดังนี ้
1) ด้ านบริ บท ได้ กาหนดตัวชี ้วัด คือ การรับรู้ และเข้ าใจของผู้ผลิตถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการในการ
ดาเนิ นงาน และเป้าหมายของการดาเนิ นงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตอยู่ ในระดับสูง คือ ได้ คะแนน
มากกว่าร้ อยละ 80.00 ขึ ้นไป ผลการประเมินพบว่าผู้ผลิตในภาพรวมเฉลี่ยได้ คะแนนอยู่ในระดับสูง กล่าวคือได้
คะแนนร้ อยละ 100.00 แสดงว่าบรรลุผลการดาเนินงานของโครงการตามตัวชี ้วัดที่ได้ กาหนดไว้
2) ด้ านปั จจัยนาเข้ า ได้ กาหนดตัวชี ว้ ัด 2 ตัว ได้ แก่ (1) คุณภาพของวัตถุดิบ ผ่านเกณฑ์ การยอมรั บ
มาตรฐานสารเคมีทุกสารที่ดาเนินการตรวจทดสอบ ผลการประเมินพบว่าวัตถุดิบผ้ าฝ้ายขาวขาเข้ าได้ มาผ่าน
กระบวนการผลิตวิธีใหม่ ผลปรากฏว่าผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ยอมรั บมาตรฐาน(2) คุณภาพของผู้ผลิตและพนักงานพิ จารณาจากระดับความรู้ ความเข้ าใจของผู้ผลิตและ
พนักงานเมื่อได้ รับฟั งคาแนะนาให้ ความรู้ ในหัวข้ อต่างๆ อยู่ระดับสูง คือ ได้ คะแนนมากกว่าร้ อยละ 80.00 ขึ ้นไป
ผลการประเมินพบว่า ระดับความรู้ ความเข้ าใจของผู้ผลิตและพนักงานเมื่อรั บฟั งคาแนะนาให้ ความรู้ ในหัวข้ อ
ต่างๆ จากคณะผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ได้ รับคะแนนภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ได้ คะแนนร้ อยละ
87.00
3) ด้ านกระบวนการ ได้ กาหนดตัวชี ้วัด 2 ตัว ได้ แก่ (1) ขันตอนและกระบวนการผลิ
้
ตปลอดภัยต่อลูกค้ า
ผู้ผลิต และพนักงาน และสิ่งแวดล้ อม ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานสารเคมีทุกสารที่ดาเนินการตรวจทดสอบ
ผลการประเมินพบว่า (1.1) ด้ านผลผลิตที่ออกจากกระบวนการ ตัวอย่างการทดสอบผ้ าฝ้ายสาเร็ จรู ปขาออกจาก
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กระบวนการผลิตวิธีใหม่ มีคา่ ความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6.89 ซึง่ มีคา่ ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน (1.2) ด้ าน
คุณภาพน ้าทิง้ โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม ตัวอย่างน ้าทิง้ จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ มีค่าสารฟอร์ มาลดีไฮด์น้อย
กว่า 0.01 มิลลิกรั มต่อลิตร ซึ่งมีค่าผ่านเกณฑ์ การยอมรั บมาตรฐานการปล่อยนา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
(2) ระดับความพึงพอใจ/ความเข้ าใจและประโยชน์ที่ได้ รับอยู่ในระดับสูง คือ ได้ คะแนนมากกว่าร้ อยละ 80.00 ขึ ้น
ไปใน 4 รายการต่อไปนี ้ ได้ แก่ 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ผลิตและพนักงานต่อวิทยากรที่ให้ คาแนะนา ผลการ
ประเมินพบว่าในภาพรวมเฉลี่ยได้ รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงโดยได้ ระดับคะแนนร้ อยละ 92.80
2) ถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจในการผลิตสินค้ าให้ ปลอดภัยของผู้ผลิตแก่พนักงานฝ่ ายผลิต ผลการประเมิน
พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยได้ คะแนนร้ อยละ 83.80 3) ความพึงพอใจของผู้ผลิตในการเข้ าร่ วมโครงการ ผลการ
ประเมินพบว่าในภาพรวมโดยเฉลี่ยได้ รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงโดยได้ คะแนนร้ อยละ 99.30 และ
4) ความเข้ าใจและประโยชน์ ที่ผ้ ผู ลิตได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการพัฒนากระบวนการผลิตอยู่ระดับสูง คือ ได้
คะแนนมากกว่าร้ อยละ 80.00 ขึ ้นไป ผลการประเมินพบว่า ก่อนและหลังเข้ าร่ วมโครงการได้ คะแนนในภาพรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงโดยได้ คะแนนร้ อยละ 100.00 ทัง้ 4 รายการนันมี
้ คะแนนมากกว่าร้ อยละ 80 แสดงว่าบรรลุผล
การดาเนินงานของโครงการตามตัวชี ้วัดที่ได้ กาหนดไว้
4) ด้ านผลผลิต ได้ กาหนดตัวชี ้วัด 2 ตัว ได้ แก่ (1) มีต้นแบบสินค้ าจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ และการนา
สินค้ าต้ นแบบไปต่อยอด โดยมีการต่อยอดได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 10 แบบ ผลการประเมิน พบว่า ผู้ผลิตมีการ
นาต้ นแบบผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ไปต่อยอดเป็ นเสื ้อผ้ าแบบใหม่ๆ จานวน 10 แบบ มีการกาหนดตรา
สินค้ า(Brand) ของเสื ้อผ้ าแบบใหม่ คือ แบรนด์พาลิน (Palin) (2) สร้ างมูลค่าเพิ่มของสินค้ าโดยพิจารณาราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50.00 ผลการประเมิน พบว่า ผู้ผลิตมีการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าผ้ าฝ้าย
มัดย้ อมที่ ได้ จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ที่ มีความปลอดภัยต่อลูกค้ า ผู้ผลิต และพนักงาน และสิ่งแวดล้ อม โดย
สามารถเพิ่มราคาขายเพิ่มขึ ้น 1 เท่า จากสินค้ าเดิมที่ได้ จากกระบวนการผลิตวิธีเดิม โดยราคาเฉลี่ยจากกระบวนการ
ผลิตวิธีใหม่อยู่ที่ 1,500 บาท สาหรับเสื ้อ กางเกง และชุดกระโปรง นัน่ คือ ราคาขายของผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
100.00 แสดงว่าบรรลุผลการดาเนินงานของโครงการตามที่ได้ กาหนดไว้ และสินค้ าได้ คณ
ุ ภาพทาให้ มีโอกาสในการ
ยอมรับการส่งออกไปต่างประเทศ

วิจารณ์
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการการพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออก: กรณีศกึ ษา บริ ษัท บ้ านฝ้าย
มัดย้ อม จากัด ได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ ทกุ ประการ แต่การดาเนินงานโครงการยังประสบปั ญหาและอุปสรรค
บางประการดังนี ้ 1) ปั ญหาและอุปสรรคจากการที่บุคลากรของบริ ษัทฯ ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการพัฒนาการ
ผลิตเพื่อการส่งออก 2) ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมของโครงการ พบว่ามีปัญหาในเรื่ องของเวลาใน
การพัฒนาของโครงการและระยะเวลาในการดาเนินงานล่าช้ ากว่าที่วางแผนการดาเนินงานโครงการไว้ และการ
ปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อสร้ างสินค้ าต้ นแบบจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่จึงเกิดความล่าช้ าเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ในแผนงาน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องช่องทางการจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯที่มีค่อนข้ าง
จากัด กล่าวคือ มีเพี ยงการขายที่ ร้านจตุจักร การเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า ช่องทางการขายทางออนไลน์ ทาง
Facebook และ Instragram บริ ษัทฯ มีค่แู ข่งที่เลียนแบบผลิตภัณฑ์ เสื ้อผ้ ามัดย้ อมเพิ่มขึน้ และพนักงานของ
บริ ษัทฯ ยังต้ องพัฒนาทักษะในการบริ หารงาน และความเป็ นผู้นา
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สรุป
การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่ อการส่งออก: กรณี ศึกษา บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด เพื่ อศึกษาการพั ฒนา
กระบวนการผลิตโดยคานึงถึงมาตรฐานข้ อกาหนดสารตกค้ างในผลิตภัณฑ์ สิ่งทอเพื่อส่งเสริ มการส่งออก ปรากฎว่าใน
กระบวนการผลิ ตวิ ธี ใหม่ที่ แนะน าโดยคณะผู้วิจัยและผู้เชี่ ยวชาญได้ ผ่ านเกณฑ์ การยอมรั บมาตรฐานสารตกค้ างใน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนากระบวนการผลิตของ บริ ษัท บ้ านฝ้ายมัดย้ อม จากัด ปรากฎว่า
บรรลุผลตามตัวชี ้วัดความสาเร็ จของโครงการทุก รายการ แสดงว่าบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นสถานประกอบการขนาดเล็กจาเป็ นต้ องมี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ให้ คาแนะนาการปรับปรุ งกระบวนการผลิตจนบริ ษัทฯ ได้ นาความรู้ มาใช้ ในการปรับปรุ งการผลิตที่
สามารถบรรลุผลตามตัวชี ้วัดโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีข้อเสนอแนะการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้ 1) ด้ านการผลิต ควรมีการกระจายอานาจ
ตัดสินใจสู่หัวหน้ างานระดับกลางที่ สามารถตัดสิ นใจในบางเรื่ องได้ แทนการตัดสินใจแต่เพี ยงผู้เดี ยว เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินงานคล่องตัวขึ ้น 2) ด้ านการตลาด ควรมีการพัฒนาตราสินค้ า “Baanfaimudyom” โดยการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ และการสร้ างเอกลักษณ์ ของตราสินค้ าที่ชดั เจน และควรเพิ่มการทากิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เช่น
Instagram Facebook Website ควรมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและนาเสนอสินค้ าเป็ นภาษาญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นตลาด
เป้าหมายหลัก 3) ด้ านการบริ หารจัดการ ควรมีการจัดหาแรงงานที่มีฝีมือรองรั บรองรั บการขยายตัวของธุรกิจ การ
บริ หารต้ นทุนและประสิทธิภาพการผลิตให้ สามารถแข่งขันได้ 4) ด้ านมาตรฐานสินค้ า บริ ษัทฯ ควรมีการพัฒนาคู่มือ
การผลิตในแต่ละขัน้ ตอนและมีการจดบันทึกข้ อมูลการผลิตเพื่อให้ การทางานมีคุณภาพและมาตรฐานแทนการใช้
ความจา ควรส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการแนะนาความรู้ ในการพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออก และควรมีการออกแบบ
ตราสิ นค้ าเพื่ อสื่ อสารให้ ผ้ ูบริ โภคเข้ าใจถึงคุณภาพของสิ นค้ าเสื อ้ ผ้ ามัดย้ อมที่ ได้ จากกระบวนการผลิ ตวิ ธี ใหม่ ที่
พัฒนาขึ ้นในการวิจยั ครัง้ นี ้ เช่น การระบุคาว่า Non-Azo Dyes, Formaldehyde Approval เป็ นต้ น ข้ อเสนอแนะเพื่อ
การศึกษาครัง้ ต่อไปคือควรมีการศึกษาการพัฒนาเครื่ องย้ อมผ้ าแทนกระบวนการย้ อมแบบเดิมที่ทาด้ วยมือ และ
ควรมีการศึกษาการพัฒนาเครื่ องหมายคุณภาพสิ่งทอไทยที่ได้ รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ฉลากสิ่งทอจาก
สถาบัน พัฒ นาอุตสาหกรรมสิ่ ง ทอ นอกจากนี ้ ควรมีก ารศึก ษาโดยเพิ่ ม ตัว ชี ว้ ัดที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลตาม
แบบจาลอง CIPP เช่น ตัวชี ้วัดในการประเมินปั จจัยนาเข้ าเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่ องมือ อุปกรณ์ และตัวชี ว้ ดั ใน
การประเมินผลผลิตเกี่ยวกับการลดต้ นทุนการผลิต เป็ นต้ น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั
และขอขอบคุณอาจารย์ ดร. ศรันยา คุณะดิลก ผู้เชี่ยวชาญด้ านสิ่งทอซึง่ เป็ นที่ปรึกษาของโครงการนี ้

เอกสารอ้ างอิง
เยาวดี รางชัยกุล. 2546. การประเมินโครงการแนวคิดและทฤษฎี . พิมพ์ ครั ง้ ที่ 3. สานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
Stufflebeam, D. L. 2002. CIPP Evaluation Model Checklist. (Online). Available: http://www.mich.edu/
evaletr/checklist. (March 4, 2012).

236

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผลิตภาพแรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Labour Productivity in Lao People’s Democratic Republic
สุมาลี สันติพลวุฒ¹*ิ และ เรวัตร ธรรมาอภิรมย์¹
Sumalee Santipolvut¹* and Rewat Thamma-Apiroam¹

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลิตภาพแรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว.) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ค านวณค่ าผลิ ตภาพแรงงานและเปรี ยบเที ยบผลิ ตภาพแรงงานกับ อัต ราค่ าจ้ า งในระดับมหภาคและในสาขา
เศรษฐกิ จหลักของประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ผลการศึก ษาพบว่ า ผลิ ตภาพแรงงานใน
ระดับมหภาคในช่วงปี ค.ศ.1990 - 2013 มีอตั ราการเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้ อยละ 9.36 ต่อปี โดยสาขาอุตสาหกรรมมี
อัตราการเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยสูงสุดร้ อยละ 14.25 รองลงมา ได้ แก่ สาขาการเกษตร และสาขาบริ การ มีอตั ราการเพิ่มขึ ้น
โดยเฉลี่ยร้ อยละ 6.78 และร้ อยละ 5.76 ต่อปี การเปรี ยบเทียบผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าตังแต่
้ ปี
ค.ศ.1991-2013 แสดงว่าผลิตภาพแรงงานในระดับประเทศมีคา่ สูงกว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าเฉลี่ยร้ อยละ 61.65 โดย
สาขาอุตสาหกรรมมีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าเฉลี่ยสูงสุดร้ อยละ 88.98 รองลงมา ได้ แก่ สาขา
บริ การและสาขาเกษตรกรรม ซึง่ มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่าเฉลี่ยร้ อยละ 85.34 และ ร้ อยละ
30.07 ตามลาดับ ผลการศึกษาครัง้ นี ้สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดอัตราค่าจ้ างแรงงานใน สปป. ลาว

ABSTRACT
This study aims to calculate labour productivity and compare labour productivity to the wage rates
both at the macro and major sectoral level in Lao People’s Democratic Republic. The results show that labour
productivity at the macro level increased averagely 9.36 percent per year during 1990 - 2013. Labour
productivity of industrial sector increased averagely 14.25 percent, followed by service and agricultural
sector with average increasing rate of 6.78 and 5.76 percent per year. The comparison of labour productivity
to minimum wage rates during 1991-2013 show that labour productivity is higher than the national minimum
wage by an average of 61.65 percent. This ratio is higher up to 88.98 percent in manufacturing sector,
followed by agriculture and service sectors with the rate of 85.34 and 30.07 percent, respectively. These
results could be used as a guideline for wage determination in Lao PDR.

Key Words: Labour Productivity, Minimum Wage Rate, Lao People’s Democratic Republic
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คานา
ภายใต้ ข้อกาหนดตลาดแข่งขันอย่างสมบู รณ์ การจัดสรรทรัพยากรแรงงานจะมีประสิทธิ ภาพก็ต่อเมื่อ
มูลค่าของผลิตภาพส่วนเพิ่มของแรงงาน (MPL) เท่ากับอัตราค่าจ้ าง สาหรับในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วข้ อมูลเกี่ยว
กับตัวแปรทังสองอาจจะมี
้
อยู่พร้ อมต่อการใช้ งานทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ แต่ในประเทศกาลังพัฒนาอาจไม่
เป็ นเช่นนัน้ ดังเช่น ในกรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึง่ เป็ นประเทศหนึ่งที่มีความ
จากัดในด้ านข้ อมูลทางเศรษฐกิจ จึงจาเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลจากต่างประเทศเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ ยังไม่มีการวัด
ผลิตภาพแรงงานตามหลักการทางวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมักจะต้ องใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนดค่าจ้ าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่า การศึกษาครั ง้ นี อ้ าจเป็ นความพยายามครั ง้ แรกในการวัดดัชนี ผลิตภาพ
แรงงานของ สปป. ลาว ที่อยู่บนพืน้ ฐานของกรอบทฤษฎี ในทางปฏิบัติการกาหนดอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่าของ สปป.
ลาว จะขึ ้นอยู่กบั ผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องและผู้มีอานาจในการตัดสินใจไม่ได้ อาศัยหลักการทางทฤษฎี จึงเป็ นที่สงสัย
ว่าอัตราค่าจ้ างที่เป็ นอยู่ใน สปป. ลาว สะท้ อนให้ เห็นถึงผลิตภาพแรงงานอย่างแท้ จริ งหรื อไม่ ถ้ าไม่ใช่แล้ วอัตรา
ค่าจ้ างควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร คาถามเหล่านีจ้ ึงเป็ นที่มาของวัตถุประสงค์ในการศึกษานี ค้ ือเพื่อคานวณค่า
ผลิตภาพแรงงานและเปรี ยบเทียบผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่าจ้ างในระดับมหภาคและในสาขาเศรษฐกิจหลักของ
สปป. ลาว ซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การกาหนดค่าจ้ างและการจัดทาฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องใน สปป. ลาว ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
Fabricant (1969) ให้ ความหมายว่าผลิตภาพ หมายถึง การเปรี ยบเที ยบระหว่างปริ มาณของสินค้ าและ
บริ การที่ผลิตได้ กบั ปริ มาณทรัพยากรหรื อปั จจัยที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าและบริ การเหล่านัน้ และสาหรับสินค้ าบริ การที่
ผลิตโดยใช้ ปัจจัยแรงงานและปั จจัยทุนร่ วมกัน ถ้ าปั จจัยตัวใดตัวหนึ่งที่ใช้ ในการผลิ ตเพิ่มขึ ้นก็จะทาให้ ผลผลิต
เพิ่มขึ ้นด้ วย เช่น ผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มปั จจัยแรงงานเพียงอย่างเดียวในขณะที่ปัจจัยทุน
คงที่ วิธีการวัดการเพิ่มขึน้ ของผลผลิตของแรงงานเรี ยกว่า ผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งสามารถวัดได้ ทงั ้ ผลิตภาพ
แรงงานทัง้ หมด (TP) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย (APL) และ ผลิตภาพแรงงานส่วนเพิ่ม (MPL) (Ferguson and
Maurice, 1978; ประดิษฐ์ ชาสมบัติ, 2526) สาหรับการวัดผลิตภาพแรงงานสามารถวัดได้ ทงในระดั
ั้
บมหภาค
และระดับจุลภาคหรื อสถานประกอบการ (สุมาลี สันติพลวุฒิ ศุภชาติ สุขารมณ์ รสดา เวษฎาพันธุ์ และ สมหมาย
อุดมวิทิต, 2547; นนท์ บุญเรื อง, 2548; สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, 2550)
การรวบรวมข้ อมูล กล่าวโดยเฉพาะสาหรับการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับมหภาคซึง่ เป็ นการศึกษา
ครัง้ นี ้ หมายถึงการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับประเทศและในสาขาการผลิตหลัก ซึง่ มักจะมีการวัดออกมาในรู ป
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity Index: LPI) เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบค่าของระดับและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานได้ อย่างชัดเจน รวมทังการวั
้
ดผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรา
ค่าจ้ างขันต
้ ่า ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากธนาคารโลก (World Bank, 2015a; World
Bank, 2015b; World Development Indicator, 2014; International Labour Organization, 2005) รวมทัง้
จากเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ Ministry of Information Lao PDR (2015) งานวิจยั เกี่ยวกับอัตราค่าจ้ าง
ขันต
้ ่า อัตราค่าจ้ างที่แท้ จริ ง ผลิตภาพแรงงาน และแนวโน้ มค่าจ้ างในอัฟริ กา (Nir Klein, 2012)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ
1) การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติในรู ปร้ อยละ
สัดส่วนและอัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่ออธิบายถึงโครงสร้ างของมูลค่าผลผลิต การจ้ างงาน อัตราค่าจ้ าง และผลิต
ภาพแรงงานของภาคเศรษฐกิจโดยรวมและรายสาขา ได้ แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และสาขาบริ การ
2) การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) เป็ นการคานวณค่าผลิตภาพแรงงานในรู ปดัชนี
ผลิตภาพแรงงาน (LPI) ในระดับมหภาคและสาขาเศรษฐกิจหลักของ สปป. ลาว ตามสูตรดังนี ้
LPIti = (Qti/Q0i)/(Lti/L0i)
… (1)
เมื่อ Qti คือ มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในปี ปั จจุบนั
Q0i คือ มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในปี ฐาน (ค.ศ. 2005)
Lti คือ จานวนผู้มีงานทาของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในปี ปั จจุบนั
L0i คือ จานวนผู้มีงานทาของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในปี ฐาน (ค.ศ. 2005)
i คือ อุตสาหกรรมประเภทที่ i
t คือ ปี ปั จจุบนั (The current year)
0 คือ ปี ฐาน (The base year) ณ ปี ค.ศ. 2005
ตามที่ ก ล่าวมาแล้ วว่าข้ อมูล ที่ ใช้ ใ นการคานวณค่าดัช นี ผ ลิ ตภาพแรงงานใน สปป. ลาว มีความไม่
ครบถ้ วนสมบูรณ์จงึ จาเป็ นต้ องมีการประมาณค่าข้ อมูลในบางปี ขึ ้นก่อนที่จะคานวณค่าดัชนีผลิตภาพแรงงานใน
2 กรณี คือ การประมาณค่าที่สญ
ู หายโดยวิธี Interpolation และการประมาณค่าที่สญ
ู หายโดยวิธี Extrapolation

ผล
ผลการคานวณค่ าดัชนีผลิตภาพแรงงานและอัตราค่ าจ้ างแรงงานขัน้ ต่า
ตามข้ อมูลในปี ค.ศ.1990 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบือ้ งต้ น (GDP) เพิ่มขึน้ จาก 857,981
พันดอลลาร์ สหรั ฐ เป็ น 10,606,948 พันดอลลาร์ สหรั ฐในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งเพิ่มขึน้ ถึง 12 เท่า ในเวลาเดียวกัน
การจ้ างงานเพิ่มขึ ้นจาก 1,928 พันคน เป็ น 3,505 พันคนหรื อเพิ่มขึน้ 1.8 เท่า แสดงให้ เห็นว่าการเจริ ญเติบโต
ของ GDP สูงกว่าอัตราการเจริ ญเติบ โตของการจ้ างงาน จึงเห็น ได้ ว่าค่าดัชนีผลิตภาพแรงงานตามสูต รใน
สมการที่ (1) มีแนวโน้ มสูงขึ ้นดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) และ ภาพที่ 1 (Figure 1) ซึ่งชีใ้ ห้ เห็นว่าค่าดัชนี
ผลิตภาพแรงงานมีอตั ราการเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้ อยละ 9.36 ต่อปี ในช่วงปี ค.ศ.1990-2013
ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่ารวบรวมจากกระทรวงแรงงาน สปป. ลาว ซึ่งรายงานในสกุลเงินท้ องถิ่น
(กีบ) ในปี ค.ศ.1991-2013 และได้ แปลงเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐโดยปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน (Bank of the Lao
PDR, 2015) ดังแสดงในตารางที่ 2 (Table 2) แต่ข้อมูลอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าที่รวบรวมไว้ มีเฉพาะในปี ค.ศ.1991, 1997,
2000, 2005, 2009 และ 2011 ส่วนที่เหลือจึงได้ จากการประมาณโดยวิธี interpolation และ extrapolation ซึง่ พบว่า
อัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าเพิ่มจาก 36.98 ดอลลาร์ สหรั ฐต่อเดือนในปี ค.ศ.1991 เป็ น 77.79 ดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือนในปี
ค.ศ.2011 หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 2 เท่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
การเปรี ยบเทียบผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่ าจ้ างขัน้ ต่า
ศึกษานี ้ได้ เปรี ยบเทียบระหว่างผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย (APL ซึง่ วัดจากมูลค่าผลผลิตหารด้ วยจานวนการจ้ าง
งาน) กับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าพบว่าสัดส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี ค.ศ.1991-2013 โดยสรุ ปผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
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มีค่าสูงกว่าอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่าร้ อยละ 61.65 ดังแสดงใน Table 2 และ Figure 2 โดยเส้ นประในแนวตังเป็
้ นเวลาที่มี
ข้ อมูลของอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ประมาณขึ ้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี ้แสดงให้
เห็ นว่าอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่าอาจเพิ่ มขึน้ ได้ ร้ อยละ 61.65 เพื่ อให้ ใกล้ เคียงกับ APL ในกรณี ที่ ตลาดผลผลิ ตและ
ตลาดแรงงานของ สปป. ลาว มิได้ อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เฉกเช่นในประเทศกาลังพัฒนาทังหลาย
้
Table 1 GDP, the employment and the calculated labor productivity index
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
GDP (current
Employment
Qt/Qo
Lt/Lo
LPI (%)
Percentage
thousand US$)
(thousand persons)
change
1990
857,981
1,928
0.33
0.71
46.72
1991
1,013,879
1,983
0.39
0.73
53.67
14.87
1992
1,113,632
2,039
0.43
0.75
57.34
6.84
1993
1,305,410
2,092
0.51
0.77
65.51
14.25
1994
1,510,862
2,144
0.59
0.79
73.97
12.91
1995
1,719,519
2,193
0.67
0.81
82.31
11.27
1996
1,827,962
2,241
0.71
0.83
85.62
4.02
1997
1,711,932
2,289
0.66
0.84
78.51
-8.30
1998
1,266,702
2,337
0.49
0.86
56.91
-27.52
1999
1,443,870
2,385
0.56
0.88
63.54
11.67
2000
1,717,781
2,432
0.67
0.90
74.14
16.67
2001
1,752,752
2,484
0.68
0.92
74.09
-0.07
2002
1,659,326
2,533
0.64
0.93
68.76
-7.18
2003
1,909,567
2,586
0.74
0.95
77.52
12.73
2004
2,233,352
2,645
0.87
0.98
88.65
14.37
2005
2,581,749
2,710
1.00
1.00
100.00
12.80
2006
3,258,763
2,787
1.26
1.03
122.74
22.74
2007
3,985,518
2,867
1.54
1.06
145.92
18.89
2008
5,137,855
2,955
1.99
1.09
182.51
25.08
2009
5,504,939
3,048
2.13
1.12
189.62
3.90
2010
6,777,677
3,134
2.63
1.16
227.02
19.72
2011
7,786,876
3,230
3.02
1.19
253.04
11.46
2012
8,830,079
3,321
3.42
1.23
279.12
10.31
2013
10,606,948
3,505
4.11
1.29
317.65
13.80 (9.36)
Note: (1) and (2) are from World Bank, 2015, (3) to (6) are the author’s calculations, using 2005 as the base year
The average percentage change in labour productivity in parenthesis
(%)
Year

Figure 1 The labor productivity index (LPI) of Lao’s PDR during 1990-2013
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เมื่อใช้ หลักการเดียวกันนี ้วิเคราะห์ในระดับสาขาการผลิต ได้ เห็นภาพที่ชดั เจนยิ่งขึ ้นซึง่ แสดงว่าในสาขา
เกษตรกรรมมีผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าแตกต่างกันใน 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ในปี ค.ศ.1991-1994
เป็ นช่วงเวลาที่ผลิตภาพแรงงานต่ากว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า หลังจากนันจนกระทั
้
ง่ ถึงปี ค.ศ.2013 เป็ นช่วงเวลาที่
ผลิตภาพแรงงานสูงกว่าอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่า แต่ความแตกต่างนี ไ้ ม่มีแนวโน้ มที่ ขัดเจน โดยเฉลี่ยตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1991-2013 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสาขาเกษตรกรรมมีค่าสูงกว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าร้ อยละ 30.07 ดังภาพที่ 3
(Figure 3) สาหรั บผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสาขาอุตสาหกรรมมีค่าสูงกว่าอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่าโดยเฉลี่ยตัง้ แต่ปี
ค.ศ.1991-2013 ร้ อยละ 88.98 ดังภาพที่ 4 (Figure 4) อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพแรงงานมีแนวโน้ มลดลงตังแต่
้ ปี
ค.ศ.2010 จึงทาให้ ความแตกต่างดังกล่าวลดลง ในส่วนของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสาขาบริ การมีค่าสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้ างขันต
้ ่าโดยเฉลี่ยตังแต่
้ ปี ค.ศ.1991-2013 ร้ อยละ 85.34 ดังภาพที่ 5 (Figure 5) ความแตกต่างดังกล่าวมีค่า
ค่อนข้ างสม่าเสมอนับตังแต่
้ ปี ค.ศ.2000 เป็ นต้ นมา
Table 2 Labor productivity, minimum wage rate and their differences at aggregate level
Year
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

(1) Labor productivity
(APL)
(US$/person/month)
37.09
42.60
45.52
52.01
58.72
65.34
67.97
62.33
45.17
50.44
58.85
58.81
54.59
61.53
70.37
79.38
97.43
115.83
144.88
150.53
180.21
200.87

(2)
Change
(%)
14.87
6.84
14.25
12.91
11.27
4.02
-8.30
-27.52
11.67
16.67
-0.07
-7.18
12.73
14.37
12.80
22.74
18.89
25.08
3.90
19.72
11.46

(3) Minimum wage rate (4) Change
(US$/person/month)
(%)
36.98
37.65
38.99
40.35
36.51
33.32
28.52
12.20
6.25
11.79
11.67
11.36
11.84
12.84
27.30
28.74
30.68
34.01
40.79
58.85
77.79
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1.80
3.55
3.49
-9.49
-8.75
-14.41
-57.23
-48.77
88.79
-1.03
-2.69
4.26
8.45
112.59
5.26
6.74
10.85
19.96
44.27
32.17

(5) Ratio (6) = ((1)-3))/(3)*100
(1)/(3) Difference between APL
and wage rate (%)
1.15
13.19
1.21
17.28
1.33
25.04
1.46
31.30
1.79
44.12
2.04
50.98
2.19
54.24
3.70
73.00
8.07
87.62
4.99
79.96
5.04
80.15
4.81
79.19
5.20
80.75
5.48
81.75
2.91
65.60
3.39
70.50
3.78
73.52
4.26
76.53
3.69
72.90
3.06
67.34
2.58
61.27
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Table 2 (continue)
Year
2012
2013

(1) Labor productivity
(APL)
(US$/person/month)
221.58
252.16

(2)
Change
(%)
10.31
13.80
(9.11)

(3) Minimum wage rate (4) Change
(US$/person/month)
(%)
79.21
82.21

1.83
3.78
(9.34)

(5)
Ratio
(1)/(3)
2.80
3.07

(6) = ((1)-3))/(3)*100
Difference between
APL and wage rate (%)
64.25
67.40
(61.65)

Note: The author’s calculations
The average labor productivity in parentheses

US dollars

Figure 2 The comparison between aggregate APL and minimum wage rate

Figure 3 The comparison between APL in agricultural sector and minimum wage rate
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Figure 4 The comparison between APL in manufacturing sector and minimum wage rate

Figure 5 The comparison between APL in service sector and minimum wage rate

วิจารณ์
การศึกษาในครั ง้ นีไ้ ด้ ชี ใ้ ห้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานใน สปป. ลาว และที่สาคัญคือได้
แสดงให้ เห็นความแตกต่างระหว่างผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยกับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้ อมูล
หรื อการมีฐานข้ อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับตัวแปรมหภาค ได้ แก่ GDP การจ้ างงาน มูลภัณฑ์ทุน และอัตราค่าจ้ าง จะ
ช่วยให้ การคานวณผลิตภาพแรงงานมีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ มากขึ ้น

สรุป
การศึกษาครัง้ นี ้พยายามวัดผลิตภาพแรงงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระดับชาติ
และสาขาการผลิตที่สาคัญ รวมทังเปรี
้ ยบเทียบผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า ในช่วงเวลาของการศึกษา
ปี ค.ศ.1990-2013 พบว่ามีความแตกต่างระหว่างผลิตภาพแรงงานและอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าร้ อยละ 30.07, ร้ อยละ
88.98 และร้ อยละ 85.30 ในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และ สาขาบริ การ สาหรับในภาพรวมความ
แตกต่างดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 61.65 แสดงว่าอัตราค่าจ้ างอาจเพิ่มสูงได้ ร้อยละ 61.65 เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลิต
ภาพแรงงาน ในกรณีที่ตลาดผลผลิตและตลาดปั จจัยมิได้ อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ รวมทังผู
้ ้ ประกอบการมิได้
ต้ องการแสวงหากาไรสูงสุดในการผลิต นอกจากนี ้ ควรมีการพัฒนาคุณภาพและฝี มือแรงงานใน สปป.ลาว ควบคู่
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กันไปกับการยกระดับผลิตภาพแรงงาน หากอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าซึ่งสะท้ อนอัตราค่าจ้ างโดยทั่วไปมีระดับต่ากว่า
ผลิตภาพแรงงานมาก อาจจะทาให้ มีการเคลื่อนย้ ายแรงงานไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ จะมีผลให้ สปป.ลาว ขาด
แคลนแรงงานในประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
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An Analysis of Customer Needs towards Quality Attributes of Riceberry Drink in Bangkok
Chayada Bhadrakom1*

ABSTRACT
The global value of functional drink segment has grown dramatically including in Thailand.
Riceberry drink is one of the nutraceuticals captured as a new natural health food. Key factor to
launch a product successfully is an understanding of customer needs and a creation of product
attracting consumers. Therefore, this study applies Kano’s model to classify the product quality
attributes of riceberry drink and determine their influences on customer satisfaction. Approximately
400 samples of customers in Bangkok were collected by multi-stage sampling technique. The results
indicate that most customers are indifferent of riceberry as the main ingredient of the beverage
despite the popularity of riceberry in market. Some basic attributes such as product sample, tastetest before buying, selling in convenient stores and box with resealable cap have greater influences
on customer satisfaction if fulfilled. Health information attracting particularly the older customers to the
product is the use of low Glycemic Index (GI) sugar as added sweetener. This study also suggests
food business to provide Guideline Daily Amounts (GDA) label on beverage product due to a new
regulation by public health and a concern of customers aged over 20 years on this attribute being
likely as one-dimensional requirement.

Key words: riceberry drink, functional drink, Kano’s model, customer need
* Corresponding author; e-mail address: chayada.bh@gmail.com
1
Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900
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INTRODUCTION
The area of functional foods has been directly promoted by the food industry as a new
product development owing to the growing demand for healthier food choices. The interest in
functional food consumption has been increasing throughout the world and it seems that this trend is
driven by change in economic and social structures (Methakornkulnan et al., 2013). Since functional
food products are easy to use and suitable for all age groups, customers are always much more
willing to take functional foods particularly in the form of beverages over other supplements (D’Costa,
2014a). Recent report indicates that the global value of functional drink segment is at $ 68 billion and
this segment is accounted approximately 30-35% of the entire nutraceutical market (D’Costa, 2014b).
The functional drinks are also taken up a large share of food market in Thailand. A research from
Kasikorn bank research center estimated that the value of functional drink market in the year 2000
was up to 2,700 million baht with 10-15% of growth rate (Naewna, 2000).
One of nutraceuticals that is captured as natural health product and become well-known in
market recently is “Riceberry”. As a consequence of high in antioxidants and many nutrients such as
Omega 3, minerals, wheat germ and vitamins (B1, B2, B3, B6 and E), riceberry can be evaluated as
functional product(Waiyawuththanapoom et al., 2015). Food industries particularly SMEs enterprises
attempt to enhance the value chain of riceberry by processing it into various food products. The
beverage from riceberry is captured as a new alternative product on the market for customers
concerning their health and beauty currently.
To launch product successfully on market, an understanding of customer needs is very
important. The goal of the present study is to understand product attributes affecting customer
satisfaction toward the riceberry drink in Bangkok by applying Kano’s model which is very useful for
improving efforts in the product development process.

MATERIALS AND METHODS
1. Review of Kano’s Model
Since its introduction in 1984, a model proposed by Kano and his colleagues (Kano et al.,
1984) has become one of the most popular quality models among marketing and management
researches (Mikulic and Prebezac, 2011). This model classifies product attributes according to how
they are perceived by customers and how they affect on customer satisfaction. On the basis of this
model, five types of attributes influencing customer satisfaction in different ways are identified.
First is attractive quality attributes. These requirements are normally unspoken and
unexpected by customers. Therefore, they often unintentionally surprise and delight customers. If
they are fulfilled, customers will have high level of their satisfaction, however, their absence will not
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produce feeling of dissatisfaction. Second is one-dimensionalattributes. The higher performance of
this requirement will improve the higher level of customer satisfaction while a weak performance of
attributes will reduce customer satisfaction. Third is must-be attributes. Customers expect them as
“musts” of a product so poor performance of these attributes will lead to extreme customer
dissatisfaction. On the contrary, increasing in these attributes performance provides diminishing
returns of customer satisfaction. Fourth is indifferent attributes. These requirements are perceived by
customers as not contributing to their satisfaction. Therefore, their presence or absence do not affect
on customer satisfaction and dissatisfaction. Last, reverse quality attributes which bring more
satisfaction if they are absent because customers will give dissatisfactionif these elements are
present.A representation of Kano’s model is demonstrated in figure 1.
Kano’s model has been applied widely to study quality attributes for both food and non-food
products even in service industry. For example, Qiting, Uno, and Kubota (2013) employed this model
to analyze the customer needs at Shanghai Disneyland. For food industry, Kano was used to classify
the drivers of customer satisfaction and analyze customer segments for fast food restaurants in India
(Ponnam, Sahoo, & Balaji, 2011).

Figure 1: Kano’s model and five elements of quality attributes
Source:Yang (2005)
2. Data Analysis
This study performs data analysis based on the responses to the functional and dysfunctional
question. The quality attributes towards riceberry drink product of each customer are classified into
one of the five categories based on the Kano evaluation table (table 1). Where A, O, M and I are the
number of frequencies,the customer satisfaction (CS) coefficient and the negative CS coefficient can
be calculated. The customer satisfaction coefficient examines whether customer satisfaction can be
increased by fulfilling a quality attribute. While, the negative CS coefficient demonstrates the effect on
customer dissatisfaction by not fulfilling the quality attribute.
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𝐴+𝑂

The extent of satisfaction:
The extent of dissatisfaction:

𝐴+𝑂+𝑀+𝐼
𝑂+𝑀
(−1)×(𝐴+𝑂+𝑀+𝐼)

Table 1 Kano Evaluation Table
Functional
Like
Must-be
Neutral
Live-with
Dislike

Like
Q
R
R
R
R

Dysfunctional
Neutral
A
I
I
I
R

Must-be
A
I
I
I
R

Live-with
A
I
I
I
R

Dislike
O
M
M
M
Q

Remark: Q = questionable, A = attractive, O = one-dimensional, R = reverse, I = indifferent, M = must-be

3. Data Collection
The primary step to conducting the Kano questionnaire is to identify the best fitting of the
product’s attributes. In-depth interviews with experts on food R&D and nutritionist were conducted
firstly to generate the background about riceberry products and their quality characteristics. Then,
urban Thai customers who tended to consume health food products were invited to have a focus
group discussion for extracting the set of product attributes.
A questionnaire consists of three parts. The first part of questionnaire covered sociodemographic characteristics of the respondents. The second part focused on frequency of purchase
on functional foods and health behavior. The last part was called “Kano Questionnaire”. This part
covered a set of questions equaling to the number of product attributes. The functional and
dysfunctional forms of the attributes were applied. In each pair of questions, first will refer to the
situation of fulfillment of an attribute (functional question) and second will refer to the case of nonfulfillment of an attribute (dysfunctional question). The set of product attributes in this study were
demonstrated in table 2.
To achieve the main goal of this study, data through questionnaire administered to around
400 customers in Bangkok was collected. This study employed non-probability sampling technique to
select units from a population. The samples were chosen with multi-stage sampling. Firstly, we used
purposive sampling technique to focus on customers shopping in particular stores. 10 supermarkets
and/or hypermarkets in Bangkok were purposively selected. Then, samples in each store were
chosen with fixed quota. Quotas were set for 40 participants per store equally and we selected our
samples by convenience sampling technique that was relatively easy to access.
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RESULTS AND DISCUSSION
1. Socio-economic characteristics and dietary behaviors in the study sample
Summary statistics of the entire 406 samples show that 44.8% of the samples are males and
55.2% of them are females. Their average age is 27.6 years and the mean of their household size is
4.05. Most of them (53.7%) have educational level at bachelor’s degree. Monthly household
expenditure of the participants mostly ranges between 10,001-20,000 baht (28.6%). Information about
dietary behaviors on functional drink consumption of the samples shows that nearly half of them
(45.1%) buy functional drinks 1-2 times per month and in each time, they mostly pay around 16-50
baht. In addition, the top place to buy functional drinks for them is convenience stores (44.8%).
2. Customer needs towards quality attributes of riceberry drink
The results of the evaluation of riceberry drink’s attributes according to frequencies are
presented in table 2. The classification indicates that most quality attributes are classified as
indifferent needs and people regard only 4 attributes (Low GI added sugar (A7), Box with resealable
cap (A15), Selling in convenient stores (A17) and Keep in cold storage(A18)) as attractive
requirements.
Table 2 The quality attributes of riceberry drink and the classification by Kano’s model
Attribute
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Riceberry drink
High antioxidants
Low sugar index of rice
“Suitable for vegans” label
GDA label
Various levels of sweetness
Low GI added sugar
Milk free
Gluten Free
Fiber-rich and creamytexture

Fiber-beads in beverage
Mix with other ingredients
Various packaging sizes
Glass bottle
Box with resealable cap
Microwavable package
Selling in convenient stores
Keep in cold storage
Taste-test before buying
Product sample

21.92
33.99
23.40
20.69
32.27
31.53
41.38
11.08
21.43
21.18
17.49
34.73
33.99
17.98
41.63
31.53
38.18
47.04
36.95
35.71

Percentage
O
M
I
1.48
10.84
15.27
10.34
25.86
7.64
7.88
5.42
5.67
6.16
1.23
3.94
9.61
3.45
4.43
10.59
3.69
10.59
16.26
15.02

0.99
5.17
7.39
5.91
4.68
4.19
2.22
3.94
2.71
4.19
2.71
3.69
3.94
2.22
2.46
2.22
1.23
3.20
4.43
5.17
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59.85
44.09
47.54
50.00
34.48
47.04
39.16
60.10
61.82
49.75
54.68
44.58
42.61
49.51
36.70
46.55
27.59
34.48
39.66
41.13

R

Q

14.04
2.96
4.68
12.07
0.99
8.13
7.64
18.23
6.90
17.00
21.43
9.61
6.40
25.12
7.64
7.88
9.11
2.22
1.72
2.22

1.72
2.95
1.72
0.99
1.72
1.47
1.72
1.23
1.47
1.72
2.46
3.45
3.45
1.72
7.14
1.23
20.2
2.47
0.98
0.75

Satisfy
Dissatisfy
Classify coefficient coefficient
0.28
- 0.03
I
0.48
- 0.17
I
0.41
- 0.24
I
0.36
- 0.19
I
0.60
- 0.31
I
0.43
- 0.13
I
0.54
- 0.11
A
0.20
- 0.12
I
0.30
- 0.09
I
0.34
- 0.13
I
0.25
- 0.05
I
0.44
- 0.09
I
0.48
- 0.15
I
0.29
- 0.08
I
0.54
- 0.08
A
0.46
- 0.14
I
0.59
- 0.07
A
0.60
- 0.14
A
0.55
- 0.21
I
0.52
- 0.21
I
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Furthermore, all the evaluated attributes can be demonstrated visually in a diagram (figure2)
which is helpful to know their influence on customer satisfaction. Aside from 4 attractive attributes as
mentioned above, Taste-test before buying (A19) and Product sample (A20) appear to be classified
as attractive requirements based on the diagram. Although GDA label (A5) is located in the area of
attractive quadrant, this quality attribute is more liable to be one-dimensional attribute in comparison
with other requirements. The results show that the consumption of functional drinks in Bangkok is
likely focused on basic marketing characteristics such as channel of distribution, promotion and
packaging designs.Only health information that consumers are happy to see is the product using low
GI sugar as added sweetener. This attribute fulfils consumers’ special needs because they expect
that low GI sugar can help them to reduce the risks of diabetes.Moreover, this case indicates that
GDA labelis the most important characteristic in attracting and retaining customers. The fulfillment of
this attribute will increase customer satisfaction but this attribute has a greater influence on
dissatisfaction than other attributes if it is not fulfilled.

Remark: X-axis (worse) is the magnitude of dissatisfy coefficient and y-axis (better) is the magnitude of satisfy coefficient.

Figure 2 Effect of product quality attributes on customersatisfaction
When we classify customer sample by age group, we find that the group with age lower than
20 years, the group aged 20-29 years, the group aged 30-39 years and the group who is older than
40 years are 32.27%, 37.68%, 12.07% and 17.98% of the total sample respectively. Diagrams of
customer satisfaction coefficient in each group are presented in figure 3.
Overall, the consumption of functional drink for customers in Bangkok tends to be attracted
by promotion and distribution channel of the product. The fulfillment of taste-test before buying and
product sample can help the product differentiate itself from previous competitive products. Direct
contact to customers during these promotions is also a great opportunity to persuade them to
perceive health benefits of the product. Distribution channel is also the important driver of satisfaction
for the youngest and the working age groups. These groups are happy to see the product sold in
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convenience stores while this requirement is less interesting for the group with age over 40 years.
Although customers in Bangkok does not mainly emphasize on food nutrition labels of the
functional drink when they make decision to purchase, entrepreneurs can fascinate them to their
products if their items are labeled low GI sugar as added sweetener particularly the oldest customer
group. Among all age groups, the oldest cluster has higher concentration in the health benefits of the
product than other groups. The functional drink with high antioxidants, using low GI added sugar and
having various level of sweetness have a great influence on satisfaction of this customer group. As
the number of customers with diabetes rises, older people can be attracted easily if product is
introduced into the market as good item for diabetes. The results also demonstrate the tenor of low
sugar index of rice as one-dimensional attribute. It means that rice beverage made from rice with low
sugar index enhances customer satisfaction but the oldest group will feel unhappy suddenly if the
product made from high GI rice.

A: Less than 20 years

B: 20-29 years

C: 30-39 years
D: Over 40 years
Remark: X-axis (worse) is the magnitude of dissatisfy coefficient and y-axis (better) is the magnitude of satisfy coefficient.

Figure 3Effect of product quality attributes on customer satisfactionclassified by age groups
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CONCLUSION
To launch a product attracting consumers, an understanding of customer needs is very
important. The voice of customers in Bangkok implies that they regard beverage made from riceberry
as indifferent attribute despite riceberry becoming well-known in market. Some basic market
attributes such as distribution channel, promotion and packaging will have higher influences on their
satisfaction if fulfilled. However, the nutrition label that makescustomers are very satisfied to see is
using Low GI sugar as added sweetener especially the older people. The fulfillment of this
requirement can help firms to increase their potential market and create product differentiation. GDA
label is also suggested to be fulfilled on the product due to a new regulation by public health and
customers who are older than 20 years tend to concern this requirement as one-dimensional attribute.
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ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ ายของผู้บริโภคสาหรับกาแฟอราบิก้าที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
Consumers’ Preferences and Willingness to Pay for Green Arabica Coffee Products
เริ งชัย ตันสุชาติ1 ชนิตา พันธุ์มณี2 และ เกษม กุณาศรี3
Roengchai Tansuchat1, Chanita Panmanee2 and Kasem Kunasri3

บทคัดย่ อ
แม้ ว่าการปลูกกาแฟอราบิก้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมจะมีคุณค่าด้ านการรั กษาป่ าต้ นนา้ และอนุรักษ์
ธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น แต่ มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ของผู้ บริ โ ภคส าหรั บ กาแฟอราบิ ก้ าที่ เ ป็ นมิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้ อมยังไม่ได้ ถูกประเมินอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงมุ่งเน้ นการวิเคราะห์ ความพึงพอใจและความ
เต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคสาหรับกาแฟอราบิก้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยกลุม่ ตัวอย่างคือผู้บริ โภคที่มาซื ้อกาแฟ
สดตามร้ านกาแฟและซุปเปอร์ มาร์ เกตในพื ้นที่จงั หวัดหลักของแต่ละภาคของประเทศไทย จานวน 719 ราย และ
ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมและการสมมติเหตุการณ์ให้ ประเมินค่าโดยใช้ คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครัง้
เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ชื่อเสียงของสินค้ าเป็ นคุณลักษณะที่มีความสาคัญมากที่สุด ที่
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจ และราคาที่ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายสาหรับกาแฟสดพร้ อมดื่มและกาแฟคัว่ /
คัว่ บดที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมากกว่าราคากาแฟทัว่ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 40.60 และ 39.21 ตามลาดับ

ABSTRACT
Although the green Arabica coffee cultivation is valuable in the watershed maintaining and
sustainable natural conservation, the increasing value of the consumers’ willingness to pay for the green
Arabica coffee products is not truly evaluated. Consequently, this research focuses to analyze the
consumers’ preferences and willingness to pay for the Arabica coffee products. The samples are 719
consumers buying the Arabica coffee at the coffee shops and supermarkets in the main provinces of
four regions of Thailand. Conjoint analysis and contingent value method with double-bounded
dichotomous choice are used as the tools for analyzing. The results show that the product reputation is
the most important attribute bringing about the preferences of the consumers and the prices of the green
ready-to-drink coffee and roasted/ground coffee for which most of the consumers are willing to pay are
higher than the general coffee prices approximately 40.60% and 39.21%, respectively.
Key Words: Arabica coffee, green production systems, conjoint analysis, contingent value method
Corresponding author; e-mail address: golffychicha@gmail.com
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คานา
กาแฟอราบิก้าเป็ นพืชทางเลือกที่ถกู นาเข้ ามาส่งเสริ มให้ แก่เกษตรกรในพื ้นที่ห่างไกล เพื่อ แก้ ปัญหาการ
ปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืน พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน รวมทังอนุ
้ รักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ระบบการปลูก
กาแฟอราบิก้าของเกษตรกรในพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่เป็ นการปลูกภายใต้ ระบบร่ มเงาร่ วมกับป่ าไม้ รอบชุมชนที่ม่งุ เน้ น
ความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิ การไม่ทาลายป่ าไม้ และระบบนิเวศน์ การลดใช้ สารเคมี เป็ นต้ น ดังนัน้ ผลผลิต
กาแฟที่ ได้ จากระบบการผลิตที่ไม่ทาลายธรรมชาติ จึงถูกเรี ยกว่า กาแฟอราบิก้าที่ ผลิตในระบบที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อม อย่ างไรก็ ตาม จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรและเจ้ าหน้ าที่ ข องสถาบัน วิ จัย และพัฒ นาพื น้ ที่ สูง
(องค์การมหาชน) พบว่ากาแฟที่ปลูกในระบบร่ มเงาร่ วมกับป่ าไม้ ให้ ปริ มาณผลผลิตเฉลี่ยน้ อยกว่ากาแฟที่ปลูก
กลางแจ้ งร้ อยละ 30 ทาให้ เกษตรกรสูญเสียโอกาสการมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันวิธีการผลิตที่เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้ อมในการรักษาป่ าต้ นน ้ากลับไม่ได้ รับการชดเชยหรื อตอบแทนจากราคาซื ้อของตลาด มูลค่าความเต็มใจ
จ่ายที่เพิ่มขึ ้นของผู้บริ โภคสาหรับผลผลิตกาแฟอราบิก้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมยังไม่ได้ ถูกประเมินอย่างแท้ จริ ง
ทาให้ การส่งเสริ มการผลิต และการพัฒนาตลาดของผลผลิตกาแฟที่ผลิตในระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมยังไม่
ก้ าวหน้ าเท่าที่ควร
ดังนัน้ การศึกษามูลค่าเพิ่มของผลผลิตกาแฟที่ผลิตในระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมผ่านการวิเคราะห์
ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภค จึงเป็ นประโยชน์ ต่อการสร้ างแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ การ
พัฒนาตลาดของผลผลิตกาแฟที่ผลิตในระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม อันจะนามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟซึง่ เป็ นเกษตรกรรายย่อย ให้ มีความรู้ เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของกาแฟที่
ผลิตในระบบเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และสร้ างแรงจูงใจผ่านกลไกราคาและตลาด

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการวิจัยนี ไ้ ด้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามโดยใช้ วิธีก ารเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริ โภคที่มาซื ้อกาแฟสดตามร้ านกาแฟและในซุปเปอร์ มาร์ เกตในพืน้ ที่
จั ง หวั ด หลั ก ๆ ของแต่ ล ะภาค ประกอบด้ วย ภาคเหนื อ ได้ แก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละเชี ย งราย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัดสงขลา และภาคกลาง ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร
รวมทังสิ
้ ้น 719 ราย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม
(Conjoint Analysis: CA) ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะของกาแฟอราบิก้าที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และใช้ วิธีการสมมติเหตุการณ์ ให้ ประเมินค่า (Contingent Value Method: CVM) โดยใช้
คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครัง้ (Double-bounded Dichotomous Choice) ในการวิเคราะห์ ความเต็มใจจ่าย
ของผู้บริ โภคสาหรับกาแฟอราบิก้าที่ผลิตในระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ผลลัพธ์ จากเครื่ องมือทังสองท
้
าให้
ได้ แนวทางการพัฒนาและวางแผนการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื ้นที่สงู
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบร่ วม (Conjoint Analysis: CA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมเป็ นหนึง่ ในวิธีการที่ถกู ใช้ อย่างแพร่ หลายในงานวิจยั เพื่อหาความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภคผ่านการประมาณค่าความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบของคุณลักษณะของสินค้ าและบริ การที่แตกต่างกัน
(Van der Pol and Ryan, 1996; Campbell et al., 2004; Jan et al., 2007) โดยผู้บริ โภคจะประเมินคุณค่า
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โดยรวมของสินค้ าที่ กาหนดให้ โดยคุณค่าของคุณลักษณะของสินค้ าแต่ละด้ านในแต่ละระดับ ซึ่งจะทาให้ ได้
คุณลักษณะที่โดดเด่นของสินค้ าที่สามารถดึงดูดใจผู้บริ โภค (Hair et al., 1998)
ในการวิจยั นี ้ได้ นาการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมมาจาลองทางเลือกและวิเคราะห์ว่าคุณลักษณะใดของ
กาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมที่ดึงดูดผู้บริ โภค โดยคุณลักษณะที่เลือกใช้ ได้ มาจากการสารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น
(Pre-survey) จากผู้บริ โภคกาแฟ จานวน 50 ราย ทาให้ ได้ คณ
ุ ลักษณะที่สาคัญที่สดุ 4 ด้ าน ได้ แก่ ชื่อเสียงของ
สินค้ า ฉลากระบุแหล่งปลูกกาแฟ ตรารับประกันเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์หรื อระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และ
ราคาสินค้ า แสดงดัง Table 1
Table 1 Attributes and attribute levels of green Arabica coffee products for analyzing.
Attributes
Product reputation
Label of origin
Certification
Price

Attribute levels
REP1
REP2
ORG1
ORG2
CERT1
CERT2
PRICE1
PRICE2
PRICE3

Definitions
Reputation of products
No reputation of products
Having the label of origin
No label of origin
Having the organic certifications or environmentally friendly guarantees
No organic certification or environmentally friendly guarantee
50% increase from conventional price
75% increase from conventional price
100% increase from conventional price

จากจานวนคุณลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น เมื่อนามาสร้ างส่วนผสมของคุณลักษณะของกาแฟที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อมในแต่ละระดับแต่ละคุณลักษณะ โดยใช้ เทคนิคการสร้ างชุดข้ อมูลเต็ม (Full Profile Technique)
จะได้ บตั รรายการทังสิ
้ ้น 2223 หรื อ 24 ชุดข้ อมูล (Profiles) ซึง่ มีจานวนมากเกินไปไม่เหมาะสมกับการเก็บ
แบบสอบถามด้ วยระยะเวลาที่จากัด ดังนัน้ เพื่อแก้ ไขปั ญหานี ้จึงนาเอาวิธีการออกแบบ Orthogonal Fractional
Factorial Design มาใช้ เพื่อลดจานวนชุดข้ อมูล ซึง่ ทาการวิเคราะห์โดยใช้ SPSS Conjoint Analysis ผลการ
วิเคราะห์ทาให้ ได้ บตั รรายการทังสิ
้ ้น 8 ชุดข้ อมูล แสดงดัง Table 2
Table 2 Orthogonal Fractional Factorial Design for green Arabica coffee products.
Card no.
1
2
3
4
5
6
7
8

Product reputation
REP2
REP1
REP2
REP2
REP2
REP1
REP1
REP1

Label of origin
ORG2
ORG2
ORG2
ORG1
ORG1
ORG1
ORG1
ORG2

Certification
CERT1
CERT2
CERT2
CERT2
CERT1
CERT2
CERT1
CERT1

Price
PRICE3
PRICE2
PRICE1
PRICE1
PRICE2
PRICE3
PRICE1
PRICE1

สาหรับแบบจาลองที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะของกาแฟที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม แสดงดังสมการที่ (1)
2

2

2

3

Ui   0  1ji REPj   2 ki ORGk   3 li CERTl   4 mi PRICE m   i
j 1

k 1

l 1

256

m 1

(1)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โดยที่ U i คือ ระดับความพึงพอใจ (Utility Rating) ของผู้บริ โภคแต่ละราย โดยให้ ผ้ บู ริ โภคเรี ยงลาดับ
ความพึงพอใจของ CARD ทัง้ 8 ใบ (ตาม Table 2) จากลาดับที่ 1-8 เมื่อ 1 หมายถึง CARD ที่ยินดีจ่ายเป็ น
ลาดับที่ 1 และ 8 หมายถึง CARD ที่ยินดีจ่ายเป็ นลาดับที่ 8 สาหรั บตัวแปรอธิบายซึง่ แสดงถึงคุณลักษณะของ
สินค้ าด้ านต่างๆ ใช้ ตวั แปร Dummy โดย 1 = เลือก และ 0 = อื่นๆ ได้ แก่ REPj คือ คุณลักษณะที่ j ในด้ านชื่อเสียง
ของสินค้ า (j = 1, 2), ORGk คือ คุณลักษณะที่ k ในด้ านฉลากระบุแหล่งปลูก (k = 1, 2), CERTl คือ
คุณลักษณะที่ l ในด้ านตรารับประกันเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์หรื อระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (l = 1, 2) และ
PRICE m คือ คุณลักษณะที่ m ในด้ านราคา (m = 1, 2, 3) ในขณะที่ 0 , 1j ,  2 k , 3 l ,  4 m คือ
ค่าพารามิเตอร์ ที่ไม่ทราบค่าซึง่ แสดงถึงน ้าหนักความสาคัญที่ได้ จากการแปลงหน่วยของคุณลักษณะออกมาเป็ น
ค่าความพึงพอใจ (Part-worth Utilities)
ในการวิเคราะห์ความสาคัญของแต่ละคุณลักษณะ (Ia) ต้ องกาหนดช่วงของ Part-worth (  a ) ระหว่าง
แต่ละระดับของคุณลักษณะนันๆ
้ (Sayadi et al., 2005) โดยสมการที่ใช้ คานวณแสดงดังสมการที่ (2)
(2)
Ia  max( a )  min( a ) ; for each a
A

เมื่อ กหนดให้ a คือ คุณ ลัก ษณะของสิ น ค้ า และ

I
a 1

a

 1 ดังนัน้ ความส าคัญเชิ งเปรี ยบเที ยบ

(Relative Importance) ของแต่ละคุณลักษณะ (Ra) คานวณได้ ดงั สมการที่ (3)
I
Ra  A a
Ia

(3)

a 1

วิธีการสมมติเหตุการณ์ ให้ ประเมินค่ า (Contingent Value Method: CVM)
เทคนิคการสมมติเหตุการณ์ ให้ ประเมินค่า ถูกนามาใช้ ในการประเมินความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภค โดย
วิธีการถามเพื่อให้ ได้ คาตอบมี 2 วิธี คือ การใช้ คาถามปลายเปิ ด (Open-ended Questions) และการใช้ คาถาม
ปลายปิ ด (Close-ended Questions) ในการวิจยั นี ้ได้ ใช้ คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครัง้ (Double Bounded
Close-ended Question) และได้ มีการถามซา้ ถึงความเต็มใจจ่ายสูงสุดโดยใช้ คาถามปลายเปิ ดเพื่ อ ให้ ได้
ขอบเขตของช่วงราคายินดีที่จะจ่ายใหม่
สาหรั บวิธีการใช้ คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครั ง้ เริ่ มต้ นจากการกาหนดผลิตภัณฑ์ กาแฟอราบิก้า
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ กาแฟสดพร้ อมดื่ม และกาแฟคัว่ /คัว่ บด โดยให้ ข้อมูลผู้บริ โภคเกี่ยวกับราคาขายเฉลี่ยของ
กาแฟโดยทัว่ ไปตามท้ องตลาดซึง่ ไม่ทราบว่ามีสารเคมีตกค้ างหรื อไม่ จากนันถามความเต็
้
มใจจ่ายสาหรับกาแฟ
อราบิก้าที่ปลูกในระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยราคาที่เสนอครัง้ แรก (the First Bid: BF) ได้ มาจากราคาที่
เป็ นฐานนิยม (Mode) จากการสารวจเบื ้องต้ น โดยในที่นี ้คือ ราคา 80 บาทต่อแก้ วสาหรับกาแฟสดพร้ อมดื่ม และ
400 บาทต่อถุงขนาด 250 กรัมสาหรับกาแฟคัว่ /คัว่ บด ซึง่ คาตอบที่เป็ นไปได้ มี 2 กรณี คือ กรณีที่หนึง่ ถ้ าผู้บริ โภค
ตอบว่า “เต็มใจจ่าย: Yes” ให้ เสนอราคาเพิ่มขึ ้นครัง้ ที่สอง (the Upper Second Bid: BU) โดยราคาที่เพิ่มขึ ้นครัง้
ที่สองได้ มาจากฐานนิยมจากการสารวจเบื ้องต้ นเช่นกัน และถามความเต็มใจจ่ายอีกครัง้ สาหรับราคาที่เสนอครัง้
ที่สองนี ้ และกรณี ที่สอง ถ้ าผู้บริ โภคตอบว่า “ไม่เต็มใจจ่าย: No” ให้ เสนอราคาลดลงครั ง้ ที่สอง (the Lower
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Second Bid: BL) และถามความเต็มใจจ่ายอีกครัง้ สาหรับราคาที่เสนอครัง้ ที่สอง ดังนัน้ ผลลัพธ์ ที่เป็ นไปได้ มี 4
คาตอบ คือ Yes-Yes, Yes-No, No-Yes และ No-No โดยโอกาสที่จะเกิดในแต่ละทางเลือก ดังสมการที่ (4) – (7)

Pr( yes  yes )  PYY  Pr(BU  WTP )

(4)

Pr( yes  no)  PYN  Pr(BF  WTP  BU )

(5)

Pr(no  yes )  PNY  Pr(BL  WTP  BF )

(6)

Pr(no  no)  PNN  Pr(0  WTP  BL )

(7)
โดยที่ B คือ ราคาที่เสนอครัง้ แรก และ B , B คือ ราคาที่เสนอครัง้ ที่สองเพิ่มขึ ้นและลดลง ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้ จากการใช้ คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครัง้ ถูกใช้ เพื่อจากัดขอบเขตค่าความ
เต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคไม่ให้ สงู หรื อต่าจนเกินไป จากนันได้
้ มีการถามซ ้าถึงความเต็มใจจ่ายสูงสุดโดยใช้ คาถาม
ปลายเปิ ดว่าผู้บริ โภคเต็มใจที่จะจ่ายสูงสุดเท่าไร เพื่อให้ ได้ ค่าความเต็มใจจ่ายที่แท้ จริ งสาหรับนามาวิเคราะห์ ค่า
Mean WTP และ Median WTP แต่เนื่องจากค่า WTP มีฟังก์ชนั การแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution
Function) อยู่ระหว่าง 0 และ  ดังนันในการวิ
้
จยั นีจ้ ึงได้ สมมติให้ WTP มีการกระจายตัวแบบ Log-normal
Distribution โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  และค่าความแปรปรวนเท่ากับ  2 ซึง่ การคานวณค่า Mean WTP และ
Median WTP อยู่ในรู ปของ Exponential Function (Watanabe and Asano, 2009) แสดงดังสมการที่ (8) และ
(9) ตามลาดับ
F

U

Mean WTP  e  
Median WTP  e 

L

2

/2

(8)
(9)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่ อคุณลักษณะของกาแฟที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
ผลการวิเคราะห์ อรรถประโยชน์และความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบของคุณลักษณะกาแฟอราบิก้าที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมของผู้บริ โภค (Table 3) แสดงให้ เห็นว่า ชื ่อเสี ยงของสิ นค้า เป็ นคุณลักษณะที่มีความสาคัญ
มากที่ สุดด้ วยความส าคัญ เชิ งเปรี ย บเที ย บ (Relative Importance) คิดเป็ นร้ อยละ 38.02 เมื่อเที ย บกับ
คุณลักษณะอื่นๆ ในขณะที่ ราคา มีความสาคัญเป็ นอันดับที่สอง ด้ วยความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบคิดเป็ นร้ อยละ
33.54 ตามมาด้ วย ตรารับประกันเกี ย่ วกับเกษตรอิ นทรี ย์หรื อระบบที เ่ ป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ การมี ฉลากระบุ
แหล่งปลูก ด้ วยความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบคิดเป็ นร้ อยละ 18.72 และ 9.72 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละระดับของคุณลักษณะแต่ละด้ านใน Table 3 พบว่า ในด้ านชื่อเสียง
ของสินค้ านัน้ กาแฟที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวางให้ มลู ค่าความพึงพอใจของผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ายสูง
กว่ากาแฟที่ไม่มีที่ชื่อเสียง ในขณะที่การเพิ่ มขึน้ ของราคากาแฟร้ อยละ 50 จากราคากาแฟโดยทั่วไป ให้ มูลค่า
ความพึงพอใจของผู้บริ โภคสูงกว่าการเพิ่มขึ ้นของราคากาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมร้ อยละ 75 และ 100 จาก
ราคากาแฟโดยทัว่ ไป ตามลาดับ อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่าการมีตรารับประกันเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์
หรื อระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและการมีฉลากระบุแหล่งปลูก จะให้ มลู ค่าความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่ากว่า
การไม่มีตรารั บประกันเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์หรื อระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและฉลากระบุแหล่งปลูก ซึ่ง
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ผลการวิจยั นี ข้ ดั แย้ งกับการศึกษาของ Gerrard et al. (2013) ที่ได้ กล่าวว่า สินค้ าที่มีตรารับประกันเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรี ย์จะช่วยสร้ างการรับรู้ และความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค และเพิ่มความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคสาหรั บ
สินค้ าอินทรี ย์ ผลลัพธ์ ที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ รวมถึงความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรอง
เกษตรอิน ทรี ย์ ห รื อ ระบบที่ เ ป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อมรวมถึงความส าคัญ ของแหล่งปลูก กาแฟยังมี ไ ม่ม ากนัก
ผู้บริ โภคจึงมองไม่เห็นความสาคัญของคุณลักษณะทังสองข้
้
อนี ้เท่าที่ควร
Table 3 Utility and relative importance of attributes for green Arabica coffee products
Attributes
Product reputation
Label of origin
Certification
Price

Attribute levels
REP1
REP2
ORG1
ORG2
CERT1
CERT2
PRICE1
PRICE2
PRICE3

Utility
0.8771
0.4509
0.6145
0.7235
0.8425
1.0523
1.0181
0.9422
0.6421

Relative importance (%)
38.02
9.72
18.72
33.54

ความเต็มใจจ่ ายของผู้บริโภคสาหรั บผลผลิตกาแฟที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ คุณ ลัก ษณะของผลผลิ ต กาแฟที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อมข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ราคา เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญลาดับที่สอง ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งที่ยืนยันได้ ว่าการ
วิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายมีความจาเป็ นเพื่อที่จะประมาณค่าพรี เมี่ยมของผลผลิตกาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ที่ผ้ ูบริ โภคยินดีจะจ่ายซื ้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์ ความเต็มใจจ่ ายของผู้บริ โภคสาหรั บผลผลิตกาแฟที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมโดยการใช้ คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครัง้ (Table 4) จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคทังหมด
้
719 ราย
พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะปฏิเสธราคาที่สงู ขึ ้นในครัง้ แรกและยอมรับราคาที่เสนอในครัง้ ที่สอง (คาตอบ คือ NoYes) ทังในรู
้ ปของผลิตภัณฑ์กาแฟสดพร้ อมดื่มและกาแฟคัว่ /คัว่ บด คิดเป็ นร้ อยละ 42.42 และ 42.84 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ที่ได้ นี ้มีนยั ที่สาคัญว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายราคาที่สูงขึน้ สาหรับผลผลิตกาแฟที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมแต่ไม่มากนัก อาทิ อย่างน้ อย 60 บาทต่อแก้ วขนาด 16 ออนซ์สาหรับกาแฟสดพร้ อมดื่ม และ
300 บาทต่อถุงขนาด 250 กรั มสาหรั บกาแฟคัว่ /คัว่ บด นอกจากนี ้ ในการวิจัยหลังจากมีการสอบถามโดยใช้
คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครัง้ ได้ มีการถามซ ้าถึงความเต็มใจที่จ่ายสูงสุดโดยใช้ คาถามปลายเปิ ด ผลลัพธ์ ที่
ได้ ทาให้ ได้ ขอบเขตของช่วงราคาที่เต็มใจจ่ายใหม่ คือ 50 ถึง 180 บาทต่อแก้ วขนาด 16 ออนซ์สาหรับกาแฟสด
พร้ อมดื่ม และ 250 ถึง 1,000 บาทต่อถุงขนาด 250 กรัมสาหรับกาแฟคัว่ /คัว่ บด
สาหรับการประมาณค่า Mean WTP และ Median WTP สาหรับผลผลิตกาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ใช้ Lognormal Distribution กับค่า WTP โดยไม่นาตัวแปรอธิบายเข้ ามาพิจารณาด้ วย หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
Unrestricted Lognormal (Vanit-Anunchai & Schmidt, 2004; Panmanee et al., 2013) ผลการวิจยั แสดงดัง
Table 5 พบว่าค่า Mean WTP สาหรับกาแฟสดพร้ อมดื่ม และกาแฟคัว่ /คั่วบด คือ 73.30 บาทต่อแก้ วขนาด 16
ออนซ์ และ 384.03 บาทต่อถุงขนาด 250 กรัม ตามลาดับ โดยราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาปกติทวั่ ไปของกาแฟ
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ประเภทเดียวกันที่ ไม่มีมาตรฐานความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม คิดเป็ นร้ อยละ 40.60 และ 39.21 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ ผลการประมาณค่า Median WTP พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคกาแฟเต็มใจจ่ายสาหรั บกาแฟสด
พร้ อมดื่ม และกาแฟคัว่ /คัว่ บด ด้ วยราคามัธยฐาน 65.00 บาทต่อแก้ วขนาด 16 ออนซ์ และ 300.00 บาทต่อถุง
ขนาด 250 กรัม ตามลาดับ ซึง่ สูงกว่าราคาปกติทวั่ ไปของกาแฟประเภทเดียวกันที่ไม่มีมาตรฐานความเป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และ 20.00 ตามลาดับ
Table 4 Summary of consumers to the first and the second bids on the green Arabica coffee
products
Quantity
(Persons)

Price
Ready-to-drink
coffee
80 Baht/Cup
Roasted and
ground coffee
400 Baht/Bag

1st Bid

2nd Bid

Response

Quantity
(Persons)

Price

Yes

310

100 Baht/Cup

No

409

60 Baht/Cup

Yes

248

500 Baht/Bag

No

471

300 Baht/Bag

719

719

Response
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

Quantity
(Persons)
154
156
305
104
126
122
308
163

Percent
(%)
21.42
21.70
42.42
14.46
17.52
16.97
42.84
22.67

Table 5 Mean WTP and median WTP for the green Arabica coffee
Types of the green Arabica
coffee products
Ready to drink coffee
Roasted and ground coffee
Note:

Mean WTPa
(Baht)
73.30
348.03

Percent of
Premiumsb (%)
46.60
39.21

Median WTPc
(Baht)
65
300

Percent of
Premiumsb (%)
30.00
20.00

Mean WTP is equal to e  /2 .
b
estimated by comparing WTP and conventional prices (50 Baht/Cup for the ready to drink coffee and 250 Baht/Bag
for the roast and ground coffee).
a

2

c

Median WTP is equal to e  .

สรุป
การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคสาหรับกาแฟอราบิก้าที่ผลิตในระบบที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่มาซื ้อกาแฟสดตามร้ านกาแฟและในซุปเปอร์ มาร์ เกตใน
พื น้ ที่ จังหวัดหลักๆ ของแต่ละภาค จานวน 719 ราย และใช้ วิธีการวิเคราะห์ องค์ ประกอบร่ วมและการสมมติ
เหตุการณ์ให้ ประเมินค่าโดยใช้ คาถามปลายปิ ดแบบถามสองครัง้ เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะของกาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม พบว่า
ชื่ อ เสี ย งของสิ น ค้ าเป็ นคุณ ลัก ษณะที่ มีค วามส าคัญ มากที่ สุด เมื่อ เที ย บกับ คุณ ลัก ษณะอื่ น ๆ รองลงมา คื อ
คุณลักษณะด้ านราคา คุณลักษณะด้ านตรารับประกันเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์หรื อระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
และคุณลักษณะด้ านฉลากระบุแหล่งปลูก ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณลักษณะแต่ละด้ าน
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พบว่า กาแฟที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ ร้ ู จักอย่างกว้ างขวางให้ มูลค่าความพึงพอใจของผู้บริ โภคขัน้ สุดท้ ายสูงกว่า
กาแฟที่ไม่มีที่ชื่อเสียง ในขณะที่การเพิ่มขึ ้นของราคากาแฟร้ อยละ 50 จากราคากาแฟโดยทัว่ ไปให้ มลู ค่าความพึง
พอใจของผู้บริ โภคสูงกว่า การเพิ่มขึน้ ของราคากาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมร้ อยละ 75 และ 100 จากราคา
กาแฟโดยทั่วไป นอกจากนี ก้ ารมีตรารั บประกันเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์หรื อระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ฉลากระบุแหล่งปลูกจะให้ มลู ค่าความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่ากว่าการไม่มีตรารับประกันเกี่ยวกั บเกษตรอินทรี ย์
หรื อระบบที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและฉลากระบุแหล่งปลูก ผลลัพธ์ ที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าการรั บรู้ รวมถึงความ
เชื่ อมั่น ของผู้บ ริ โภคเกี่ ยวกับ มาตรฐานการรั บรองเกษตรอิน ทรี ย์ หรื อระบบที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม รวมถึง
ความสาคัญของแหล่งปลูกกาแฟยังมีไม่มากนัก ผู้บริ โภคจึงมองไม่เห็นความสาคัญของคุณลักษณะเหล่านี ้
สาหรั บผลการวิเคราะห์ ความเต็มใจจ่ายของผู้บ ริ โภคสาหรั บกาแฟที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายราคาที่สงู ขึ ้นสาหรับผลผลิตกาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมแต่ไม่มากนัก ซึง่ ขอบเขต
ของช่วงราคาที่ผ้ ูบริ โภคเต็มใจจ่าย คือ 50 ถึง 180 บาทต่อแก้ วขนาด 16 ออนซ์สาหรับกาแฟสดพร้ อมดื่ม และ
250 ถึง 1,000 บาทต่อถุงขนาด 250 กรัมสาหรับกาแฟคัว่ /คัว่ บด และเมื่อวิเคราะห์ ค่า Mean WTP และ Median
WTP พบว่ากาแฟสดพร้ อมดื่มที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมีราคาสูงกว่าราคาปกติทวั่ ไปของกาแฟประเภทเดียวกัน
ที่ไม่มีมาตรฐานความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม คิดเป็ นร้ อยละ 40.60 และ ร้ อยละ 30.00 ตามลาดับ ในขณะที่
กาแฟคัว่ /คัว่ บดมีราคาสูงกว่าราคาปกติทวั่ ไปที่ไม่มีมาตรฐานความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม คิดเป็ นร้ อยละ 39.21
และ 20.00 ตามลาดับ
ผลลัพธ์จากการวิจยั นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสองประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก ควรส่งเสริ มหรื อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ กาแฟอราบิก้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้นทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
รวมถึง เข้ าร่ วมการแข่งขันต่างๆ เพื่ อสร้ างชื่ อเสี ยงให้ แ ก่กาแฟ เพราะชื่ อเสี ยงของสินค้ าเป็ นคุณลักษณะที่ มี
ความสาคัญมากที่สดุ ในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ บู ริ โภค และประเด็นที่สอง เนื่องจากผลลัพธ์ แสดงให้ เห็น
ว่าผู้บริ โภคยอมรับและเห็นคุณค่าในกาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมจึงมีความเต็มใจจ่ายในราคาที่สงู ขึ ้น ดังนัน้
การชดเชยของราคาที่ค้นพบจากงานวิจยั จึงเป็ นตัวแปรสาคัญในการจูงใจให้ เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น นอกจากนีค้ วรให้ ความสาคัญและส่งเสริ มในเรื่ องของคุณภาพของกาแฟ ซึง่ หากสามารถ
รั กษาคุณภาพและรสชาติของกาแฟให้ ดีอย่างต่อเนื่อง จะทาให้ กาแฟที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมสามารถอยู่ใน
ตลาดและเป็ นที่ยอมรับต่อผู้บริ โภคต่อไปได้ ในระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน) ในการสนับสนุนทุนวิจยั ในครัง้ นี ้ ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเอื ้อเฟื อ้ สถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการทาวิจยั ให้ สาเร็ จลุล่วงด้ วยดี และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ประกอบการร้ านกาแฟ
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ที่ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทาวิจยั
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ผลกระทบภายนอกของบริษัทต่ างชาติท่ มี ีการลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศต่ อการส่ งออกของ
ผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Export Spillovers of Foreign-Invested firms on Domestic Manufacturing Firms in Thailand
อิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม1* และ ไพฑูรย์ วิบลู ชุติกลุ 1
Itthiphat Polperm1* and Paitoon Wiboonchutikula1

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ท้ ดสอบผลกระทบภายนอกของการส่งออกของบริ ษัทต่างชาติที่มีการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศภายในอุตสาหกรรมเดียวกันต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวมทัง้
ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี ศึกษาด้ วยแบบจาลอง Heckman selection model โดยใช้ ข้อมูลการ
สารวจสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2555 จากสานักงานสถิติแห่งชาติ การศึกษาพบว่า การเข้ ามาลงทุนของ
บริ ษัทต่างชาติที่เป็ นผู้สง่ ออกไม่ช่วยการตัดสินใจส่งออกหรื อเพิ่มสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตของผู้ผลิตภายใน
อย่างมีนยั สาคัญ ลักษณะเฉพาะของผู้ผลิต ได้ แก่ อายุ จานวนแรงงาน การได้ รับบีโอไอ การนาเข้ าวัตถุดิบ การ
ลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนา และประสิทธิภาพการผลิตส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจส่งออก ขณะที่ จานวน
แรงงาน เทคนิคการผลิตที่ใช้ แรงงานมาก และอัตราการใช้ กาลังการผลิตส่งผลทางบวกต่อสัดส่วนการส่งออกต่อ
การผลิต นอกจากนัน้ ผู้ผลิตภายในที่มีสดั ส่วนแรงงานมีฝีมือสูงสามารถช่วยดูดซับเทคโนโลยีจากบริ ษัทต่างชาติ
ดังนัน้ นโยบายภาครัฐในการช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มทักษะแรงงานจึงสาคัญต่อการสร้ างผล
ทางบวกของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการส่งออกของผู้ประกอบการไทย

ABSTRACT
This study investigates export spillovers of foreign-invested firms in horizontal industries on
the exports of Thailand’s domestic manufacturing firms, taking into account firms’ different absorptive
capacity. The study is based on Heckman selection model, using firm level data from the 2012
industries census conducted by the National Statistical Office. The results find that presence of
foreign export firm does not significantly help export decision or increase export-output ratio of
domestic firm. Firm-specific characteristics such as age, size, BOI, import materials, R&D and
productivity have positive impacts on decision to export whereas size, labor-intensive technique and
capacity utilization have positive impacts in export-output ratio. Domestic firms with high proportion of
skill labor can better absorb positive spillovers from FDI. Therefore, policies enhancing domestic
firms’ productivity and their labor skills are crucial for allowing foreign-invested firms to generate the
positive export spillover effects.
Key Words: FDI Export Spillovers, Manufacturing Industries, Thailand
*
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คานา
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ
ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จโดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาอย่างเช่น ประเทศไทย เนื่ องจากมีระดับ เงิ นออมไม่
เพียงพอต่อการลงทุนภายในประเทศ มีการลงทุนด้ านการวิจัยและพัฒนาค่อนข้ างน้ อย และความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ค่อนข้ างล้ าหลัง ดังนัน้ ประเทศไทยจาเป็ นต้ องพึ่งพาและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่ อเข้ ามา
สนับสนุน เงิ นทุนและปรั บปรุ งโครงสร้ างด้ านการผลิตเพื่ อ ช่วยยกระดับให้ ก้ าวผ่านประเทศรายได้ ป านกลาง
(Middle-income Country) (Wiboonchutikula et al., 2016)
(million USD)

20,000.00
15,000.00

Net FDI inflows

Log net FDI inflows

10,000.00
5,000.00
0.00

Figure 1 : Net FDI Inflows to Thailand
Source : UN data (2016)

สาหรับมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยได้ เริ่ มสูงขึ ้นตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดเสรี ด้านการค้ าและการ
ลงทุนในช่วงประมาณ ค.ศ. 1980 เป็ นผลให้ เศรษฐกิจในประเทศเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วจากประเทศเกษตรกรรม
มาสู่การผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมมากขึ ้น จากข้ อมูลของ World Bank พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวการเติบโตของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 10 ต่อปี จากรู ปภาพที่ 1 แสดงว่า มูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่ มสูงขึน้ จาก 1,000-2,000 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ในช่วง ค.ศ. 1980 มาอยู่ที่ กว่า
10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในช่วงปี ค.ศ. 2015 และภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็ นภาคที่ได้ รับมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 53.69 ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2004 และ 44.32 ในช่วงปี ค.ศ. 2005-2015
(billion USD)

500.00
400.00

GDP

Exports of goods and services

300.00
200.00
100.00
-

Figure 2 : Thailand’s Exports and GDP ($US)
Source : World Bank and Ministry of Commerce, Thailand (2016)
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ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้ ใช้ นโยบายส่งเสริ มการส่งออกประกอบกันเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม มีผลให้ ภาคการส่งออกขยายตัวอย่างรวดเร็ วและมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยใน
ด้ านการค้ าระหว่างประเทศ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 70 ต่อจีดีพีในช่วงปี ค.ศ. 2015 ดังรู ปภาพที่ 2 และพบว่าสินค้ าใน
กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตมีสดั ส่วนการส่งออกสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับกลุม่ อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 75 ต่อการส่งออกทุก
ภาคเศรษฐกิจตลอดช่วงปี ค.ศ. 1992-2015
การลงทุนจากต่างประเทศไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผู้รับทุนเท่านัน้ แต่ยังนามาซึ่ง
ผลประโยชน์ ทางอ้ อมแก่ผ้ ูผลิตภายในให้ มีการผลิตเพื่ อส่งออกมากยิ่ งขึน้ กล่าวคือ บริ ษัท ที่ มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมักมีขนาดใหญ่ มีการลงทุนด้ านการวิจัยและพัฒนาสูง มีความรู้ ในการบริ หารจัดการหรื อทุนทาง
ปั ญญา (Know-how) มีการจัดตังเครื
้ อข่ายการผลิตอยู่ทวั่ มุมโลก และเคยมีประสบการณ์ การผลิตเพื่อส่งออกยัง
ตลาดต่างประเทศมาก่อน แต่สิ่งเหล่านีม้ กั จะเป็ นสินค้ าสาธารณะ (Public goods) ซึ่งยากแก่การกีดกันทาให้
ผู้ผลิตภายในสามารถสังเกตเห็นและรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จนนามาใช้ ในกระบวนการผลิตของตน นอกจากนี ้
การเข้ ามาลงทุนของบริ ษัท ต่างชาติยังก่อให้ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสู่ผ้ ูผลิตภายในซึ่งเป็ นการช่วยลด
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการส่งออกได้ เนื่องจากการเข้ าสู่ตลาดส่งออกมักจะมีต้นทุนจม (Sunk cost) สูง ผู้ผลิตที่
ได้ รับการถ่ายทอดจะได้ รับประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจดาเนินการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ ้น กระบวนการของการ
เข้ ามาลงทุนของบริ ษัทต่างชาติที่ส่งผลต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายใน เรี ยกว่า ผลกระทบภายนอกของการ
ส่งออก (Export spillovers) (Aitken et al., 1997 ; Greenaway et al., 2004) อย่างไรก็ตาม การลงทุนจาก
ต่างประเทศไม่ก่ อให้ เกิ ดผลประโยชน์ เสมอไปยังขึน้ อยู่กับ ความสามารถในการดูดซับ เทคโนโลยี ของผู้ผลิ ต
คุณลักษณะของผู้ผลิตและผู้ลงทุน และนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ เป็ นต้ น ดังนันจากความส
้
าคัญของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศดังที่กล่าวในข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาว่าการเข้ ามาลงทุนของบริ ษัทต่างชาติจะ
ส่งผลกระทบภายนอกต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายในประเทศไทยอย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยการส่งออกของบริ ษัทต่างชาติ และ
ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของผู้ผลิต ต่อการตัดสินใจส่งออกและสัดส่วนการส่งออกต่อปริ มาณการ
ผลิตของผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

กรอบแนวความคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ กรอบแนวความคิดจากงานศึกษาของ Aitken et al. (1997) และ Greenaway et
al. (2004) เริ่ มจากสมมติให้ ผ้ ูผลิตภายในสามารถเลือกปริ มาณการผลิตเพื่อจาหน่ายได้ ทงั ้ ตลาดในประเทศ
(Domestic Market : ) และ/หรื อตลาดต่างประเทศ (Foreign Market : ) ซึง่ มีต้นทุนรวม (Total Costs) คือ
(

โดยที่

)

( )

คือ ฟั งก์ชนั ต้ นทุนในการผลิต (Production Costs)

ไปยังแต่ละตลาด (Distribution Costs)
(

( )

)

(

)

(

และมี
),

คือ ฟั งก์ชนั ต้ นทุนในการจาหน่ายสินค้ า
ฟั งก์ชนั ต้ นทุนสามารถแสดงได้ ดงั นี ้

( )
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เป็ นปริ มาณการผลิตของผู้ผลิตภายในเพื่อจาหน่ายในแต่ละตลาด

parameter และกาหนดให้

และ

เป็ น Scalar

เป็ นฟั งก์ชนั ต้ นทุนที่ผ้ ผู ลิตใช้ ในการตัดสินใจเพื่อผลิตสินค้ า แสดงได้ ดงั นี ้

(3)
้
(Common Production Costs) คือ
โดยที่ คือ ตัวแปรต้ นทุนที่ใช้ ในการผลิตร่ วมกัน ทังสองตลาด
ตัวแปรต้ นทุนที่ใช้ ในการผลิตเฉพาะตลาดที่ (Specific Production Costs)
คือ การส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศของผู้ผลิตทัง้ หมดที่ อยู่ภายในอุตสาหกรรมในประเทศ
คือ การส่งออกของเฉพาะบริ ษัท
ต่างชาติที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมในประเทศ และ
แทนบทบาทความสาคัญ และการลงทุนด้ านนวัตกรรม
ของบริ ษัทต่างชาติภายในอุตสาหกรรมในประเทศ
จากทางเลือกของผู้ผลิตสามารถเขียนให้ อยู่ในรู ปของการแก้ ปัญหากาไรสูงสุดในทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี ้
- (
)- ( )- ( ) ,
(4)
(
)
แทนฟั งก์ชนั ต้ นทุนการผลิตในสมการที่ (2) ลงไปในสมการที่ (4) จะได้ วา่
(

(

)

หาอนุพนั ธ์ลาดับที่หนึง่ เทียบ
-

)

(

)

(5)

-

เพื่อหาปริ มาณการผลิตที่เหมาะสมสาหรับแต่ละตลาด
-

-

(6)

-

-

(7)

จากสมการที่ (6) และ (7) กล่าวได้ ว่า ผู้ผลิตจะจาหน่ายสินค้ าตลาดในประเทศหรื อส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศขึน้ อยู่กบั ราคาสินค้ า ต้ นทุนการผลิตร่ วม ต้ นทุนการผลิตเฉพาะตลาด ผลจากการผลิตเพื่อส่งออก
ของบริ ษัทต่างชาติและผู้ผลิตทังหมดภายในอุ
้
ตสาหกรรมในประเทศ ดังนัน้ ผู้ผลิตภายในจะได้ รับประโยชน์จาก
การเข้ ามาลงทุนของบริ ษัทต่างชาติซงึ่ ก่อให้ เกิดเป็ นผลกระทบภายนอกของการส่งออกผ่านได้ 3 ช่องทาง ดังนี ้
1. ผ่านผลจากการได้ รับข้ อมูลการส่งออก (Information Externalities) :

(8)

2. ผ่านการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต (Competition Effects)

:

(

)

(9)

3. ผ่านการลอกเลียนแบบและการทาตาม (Imitation/Demonstration)

:

(

)

(10)

จากสมการ (8), (9) และ (10) แสดงได้ ว่า การเข้ ามาลงทุนของของบริ ษัทต่างชาติจะช่วยให้ ผ้ ูผลิต
ภายในได้ รับประโยชน์ด้านข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ และเพิ่มการแข่งขัน การผลิตทาให้ ผ้ ูผลิต
ภายในต้ องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนรวมถึงเกิดการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
สิ่ ง เหล่านี จ้ ะช่ ว ยลดต้ น ทุน ที่ เกี่ ย วข้ องต่างๆ ซึ่ง มีผ ลต่อการส่งออกของผู้ผ ลิ ต ขณะเดีย วกัน งานศึก ษาของ
Helpman, Melitz and Yeaple (2004) หรื อ ทฤษฎี HMY ได้ ชี ้ว่า การเข้ าสู่ตลาดส่งออกมีความเกี่ยวข้ องกับ
ต้ น ทุน จม (Sunk Cost) และมีความเสี่ ย งสูง ดังนัน้ การตัดสิ น ใจเข้ าสู่ตลาดส่งออกมักจะเป็ นผู้ผ ลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ (Productivity) สูงเพียงพอเท่านันที
้ ่จะสามารถสร้ างผลกาไรจากการผลิตเพื่อส่งออกได้
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สาหรับการทบทวนงานศึกษาเริ่ มจากงานของ Aitken et al. (1997) ได้ ใช้ แบบจาลอง Probit เพื่อศึกษา
การตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเม็กซิโก ผลการศึกษาพบว่า การเข้ ามาลงทุนของ
ของบริ ษัทต่างชาติจะกระตุ้นให้ ผ้ ูผลิตตัดสินใจผลิตเพื่อส่งออกมากยิ่งขึ ้น ขณะที่ Greenaway et al. (2004) ใช้
แบบจาลอง Heckman selection model สาหรับสหราชอาณาจักร พบว่า เมื่อผู้ผลิตอยู่ในอุตสาหกรรมที่มี ของ
บริ ษัทต่างชาติที่เป็ นผู้สง่ ออกจานวนมาก จะเกิดการแข่งขันมากขึ ้นทาให้ ผ้ ผู ลิตต้ องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึง่
มีผลต่อการตัดสินใจส่งออกแต่จะไม่ส่งผลต่อสัดส่วนการส่งออกของผู้ผลิต สอดคล้ องกับงานของ Athukorala et
al. (1995) สาหรับประเทศศรี ลงั กา ขณะที่งานศึกษาของ Narjoko (2009) พบว่าผลจากการเข้ ามาลงทุนของของ
บริ ษัทต่างชาติจะไปลดโอกาสในการส่งออกของผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตาม
ผลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ เมื่อผู้ผลิตมีประสิทธิภาพการผลิตสูงเท่านัน้

วิธีการวิจัย
จากกรอบแนวความคิดทางทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัย ในข้ างต้ น การเข้ ามาลงทุนของของบริ ษัท
ต่างชาติส่งผลต่อทัง้ การตัดสินใจผลิตเพื่อส่งออกและสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิต สาหรั บการศึกษาจะใช้
แบบจาลอง Heckman Selection Model ด้ วยวิธี Heckman Two Step และเพื่อแก้ ปัญหาความมีอคติจากการ
คัดเลือกตัวอย่าง (Selectivity Bias) ตามงานศึกษาของ Greenaway et al. (2004)

(1)
-

(2)
โดยที่
;
; corr (
และ (
;i
แสดงถึงผู้ผลิตรายที่ i และ j แสดงถึงผู้ผลิตอยู่ในอุตสาหกรรมที่ j
สาหรับสมการที่ (1) ตัวแปรตามคือ Export Decision ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น Binary Variables นัน่ คือ ถ้ า
ผู้ผลิตตัดสินใจส่งออกจะมีค่าเท่ากับ 1 และไม่ส่งออกจะมีค่าเท่ากับ 0 โดยจะประมาณด้ วยแบบจาลอง Probit
วิธี Maximum Likelihood ขณะที่สมการที่ (2) มีตวั แปรตามคือ Export-output Ratio แสดงสัดส่วนการส่งออก
ต่อการผลิตของผู้ผลิตภายในจะประมาณด้ วยวิธี OLS โดยรวมตัวแปร inverse mills ratio ที่ได้ จากสมการที่ (1)
ไว้ สาหรับแก้ ปัญหา Selectivity Bias ของผู้ผลิตที่ไม่สามารถสังเกตข้ อมูลการส่งออกได้ FOREX เป็ นตัวแปร
อิสระที่สนใจในงานศึกษาครัง้ นี ้ถูกวัดโดยสัดส่วนการส่งออกของของบริ ษัทต่างชาติภายในอุตสาหกรรมการผลิต
รหัส 4 หลัก (4-digit ISIC) และมีสมมติฐานเป็ นบวก ขณะที่ตวั แปรควบคุมประกอบด้ วย ระยะเวลาดาเนิน
กิจการ (Age) จานวนแรงงานทังหมด
้
(Size) การได้ รับการสนับสนุนการลงทุน (BOI) สัดส่วนแรงงานมีฝีมือ
(Skill) อัตรากาลังการผลิตเฉลี่ย (Capacity) การนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (Import) การลงทุนด้ านการวิจยั
และพัฒนา (R&D) มีสมมติฐานเป็ นบวกทังหมด
้
อัตราค่าจ้ างโดยเฉลี่ย (Wage Rate) และสัดส่วนสินทรัพย์ทุน
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ต่อจานวนแรงงานทังหมด
้
(KL) มีสมมติฐานได้ ทงบวกและลบ
ั้
ขณะที่ตวั แปรประสิทธิภาพการผลิต (LP) จะถูก
รวมอยู่ในสมการที่ (1) เท่านัน้ เนื่องจากจะมีผลต่อการตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวตามทฤษฎี
HMY และมีสมมติฐานเป็ นบวก
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ ข้อมูลการสารวจสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 จากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ประกอบด้ วยผู้ผลิตในภาคการผลิตทัง้ หมด 97,600 ราย แบ่งตามรหัสอุตสาหกรรม 4 หลัก (4-digit
ISIC) 127 อุตสาหกรรม เนื่องจากข้ อมูลที่มาจากการสารวจมักจะมีความผิดพลาดในเก็บรวบรวมข้ อมูลจึง
จาเป็ นต้ องคัดกรองข้ อมูลให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น โดยจะคัดข้ อมูลออกสาหรับ ผู้ผลิตที่ไม่ได้ กรอกข้ อมูล มี
มูลค่าเพิ่มเป็ นลบ มีจานวนแรงงานทังหมดต
้
่ากว่า 10 คน และกรองข้ อมูลซ ้าออก ดังนัน้ ข้ อมูลของผู้ผลิตภายใน
อุตสาหกรรมทังหมดที
้
่นามาใช้ ในการศึกษามีจานวน 6,320 ราย 95 อุตสาหกรรม

ผลการวิจัย
เพื่อทดสอบผลกระทบภายนอกของการส่งออกของของบริ ษัทต่างชาติที่มีการลงทุนจากต่างประเทศต่อ
การตัดสินใจส่งออกและสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตของผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด้ วย
แบบจาลอง Heckman selection model วิธี Heckman two-step ผลการศึกษาแสดงได้ ดงั ตารางที่ 1
Table 1 : Heckman Selection Model Estimation Results of Export Spillovers from Foreign Export
Firms on All Domestic Thailand Manufacturing Firms’ Exports
Export decision
Export-output
Export decision
Export-output
Independent
ratio
ratio
Variables
Cons.
Age
Size
ln(K/L)
Skill
BOI
Capacity
Import
R&D
ln(Wagerate)
ln (LP)
FOREX
FOREX Skill
FOREX R&D
Dummy Industries
Inverse mills ratio
Number of obs.
Censored obs.
Uncensored obs.

(1)
-3.9174*** (0.5711)
0.0102*** (0.0019)
0.0003*** (0.0001)
0.0225 (0.0165)
0.0000 (0.0006)
0.9594*** (0.0758)
-0.0010 (0.0013)
1.3471*** (0.0486)
0.1662*** (0.0651)
0.1600*** (0.0493)
0.0675*** (0.0212)
-0.3791*** (0.1129)

(2)
75.4345*(39.9660)
-0.0129 (0.1040)
0.0057*** (0.0019)
-1.3607* (0.7348)
0.0248 (0.0271)
7.2755 (5.5696)
0.1383*** (0.0515)
4.5888 (8.7188)
-1.4912 (2.5324)
-1.1394 (2.4628)

Yes

Yes
3.1041 (9.2613)

-7.2227 (5.6819)

6,320
5,123
1,197

(3)
-3.8254*** (0.5739)
0.0102*** (0.0019)
0.0003*** (0.00005)
0.0216
(0.0165)
-0.0014 (0.0010)
0.9674*** (0.0760)
-0.0009 (0.0013)
1.3478*** (0.0487)
0.1439
(0.1112)
0.1608*** (0.0493)
0.0669*** (0.0212)
-0.6048*** (0.1747)
0.0038* (0.0022)
0.0557
(0.2285)
Yes
6,320
5,123
1,197
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(4)
79.7768** (39.5282)
-0.0064 (0.1038)
0.0056*** (0.0019)
-1.4065* (0.7314)
-0.0387 (0.0477)
7.3005 (5.6029)
0.1422*** (0.0514)
4.1555 (8.6968)
-0.4995 (4.1712)
-1.1673 (2.4596)
-16.1719* (8.6277)
0.1739* (0.1053)
-3.1882 (9.1733)
Yes
2.6476 (9.2341)
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Table 1 (Cont.)
Wald test
250.41***
253.27***
rho
0.1008
0.0862
Note : Statistical significance : *=10%, **=5%, ***=1%. Standard errors are in parentheses.
Source : The author’s Calculations

ตารางที่ 1 แสดงผลการประมาณของผลกระทบของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการส่งออกของผู้ผลิต
ภายในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ด้ วยวิธี Heckman two-step พบว่า สัดส่วนการส่งออกของ
บริ ษัทต่างชาติภายในอุตสาหกรรมการผลิต (FOREX) ส่งผลกระทบทางลบต่อโอกาสในการตัดสินใจส่งออกและ
สัดส่วนการส่งออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซงึ่ สอดคล้ องกับงานศึกษาของ Narjoko (2009) อย่างไรก็ตาม ผล
ดังกล่าวจะเป็ นบวกโดยขึน้ อยู่กับการมี แรงงานมีฝีมือในสัดส่วนที่สูง (FOREX Skill) ซึ่งชี ใ้ ห้ เห็น ว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการดูดซับเทคโนโลยีจากบริ ษัทต่างชาติ และผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง (LP) จะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการตัดสินใจส่งออกมากขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติตามทฤษฎีของ HMY ขณะที่ตวั แปรควบคุมอื่นๆ
เช่น ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ (Age) จานวนแรงงานทังหมด
้
(Size) การได้ รับการสนับสนุนการลงทุน (BOI)
การนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (Import) การลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนา (R&D) การจ่ายค่าตอบแทนเฉลี่ย
ที่สงู (Wage rate) มีอิทธิพลในทิศทางบวกกับการตัดสินใจส่งออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในขณะเดียวกันตัวแปรที่แทนจานวนแรงงานทังหมดของผู
้
้ ผลิต (Size) และอัตราการใช้ กาลังการผลิต
(Capacity) และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ น (Labor-intensive industries) จะมีผลต่อสัดส่วนการ
ส่งออกของผู้ผลิตอย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับการทดสอบความมีอคติจากการคัดเลือกข้ อมูล (Selectivity Bias) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ ของ
Inverse Mills Ratio ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผู้ผลิตที่ไม่สามารถสังเกตข้ อมูลได้ ไม่มีอิทธิผลต่อการ
ประมาณสัดส่วนการส่งออกของผู้ผลิตทังหมดภายในอุ
้
ตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ขณะที่ สั ม ประสิ ท ธิ์
ของ Rho มีเครื่ องหมายเป็ นลบ แสดงว่า ปั จจัยอื่นที่สงั เกตไม่ได้ (Unobserved factors) ของสมการการตัดสินใจ
ส่งออกมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับสมการสัดส่วนการส่งออก กล่าวคือ มีปัจจัยบางตั วที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจส่งออกแต่จะมีผลทาให้ สดั ส่วนการส่งออกของผู้ผลิตภายในลดลง

สรุปผลการวิจัย ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึกษาครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบภายนอกของการส่งออกจากบริ ษัทต่างชาติที่มี
การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศต่ อ การตั ด สิ น ใจส่ ง ออกและสั ด ส่ ว นการส่ ง ออกต่ อ การผลิ ต รวมทั ง้
ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของผู้ผลิต โดยใช้ ข้อมูลการสารวจสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจาปี
พ.ศ. 2555 จากสานักงานสถิติแห่งชาติ ด้ วยแบบจาลอง Heckman Selection Model และเลือกวิธีการประมาณ
แบบ Heckman Two-Step ผลการศึกษาพบว่า การเข้ ามาลงทุนของบริ ษัทต่างชาติที่เป็ นผู้ส่งออกส่งผลทางลบ
ต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายในที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กล่าวได้ ว่าบริ ษัทต่างชาติมกั มีขนาดใหญ่ มีความ
พร้ อมด้ านเงินทุนและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตที่ทนั สมัย และมีประสบการณ์ด้านการส่งออกมาก่อนเป็ นผลให้ มี
ต้ นทุนในการผลิตต่า ดังนันการเข้
้
ามาลงทุนจะเป็ นการลดประสิทธิภาพการผลิตและเป็ นการแย่งส่วนแบ่งตลาด
ของผู้ผลิตภายในส่งผลให้ มีต้นทุนการผลิตที่สงู กว่า (Crowding Out) (Narjoko, 2009) อีกทังงานของ
้
Görg &
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Greenaway, 2003 และ Narjoko (2009) ชี ้ว่าผลทางลบที่เกิดขึ ้นเกิดจากบริ ษัทต่างชาติได้ ปกป้ององค์ความรู้
และกีดกันข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศแก่ผ้ ผู ลิตภายใน อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่มีแรงงาน
มีฝีมือในสัดส่วนที่สงู จะมีสว่ นช่วยในการดูดซับเทคโนโลยีจากบริ ษัทต่างชาติส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตได้ เพิ่มโอกาสในการ
ส่งออกและมีสดั ส่วนการส่งออกต่อปริ มาณการผลิตมากยิ่งขึ ้น
จากผลการศึก ษาชี ใ้ ห้ เห็ น ว่าภาครั ฐ และภาคเอกชนควรสนับ สนุ น การลงทุน ในด้ านการพัฒ นาตัว
บุค ลากรเพื่ อ ยกระดับ คุณภาพของแรงงานให้ มีส่วนช่ วยในการดูดซับ เทคโนโลยี และองค์ ความรู้ จากบริ ษัท
ต่างชาติซงึ่ จะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกมากขึ ้น ขณะเดียวกันควรมีการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อ
เป็ นแหล่งเงิ นทุนให้ กับผู้ผลิตและสนับสนุนการเปิ ดนโยบายเปิ ดเสรี การค้ า มากขึน้ เพื่ อให้ ผ้ ูผลิตมีการนาเข้ า
วัตถุดิบจากต่างประเทศซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้มีผลต่อการเพิ่มการส่งออกของผู้ผลิตภายในอุตสาหกรรม
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คาแนะนาและชี ้แนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์อย่างมากรวมทังให้
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อิทธิพลของคาแนะนาของนักวิเคราะห์ ต่อราคาหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ
Effect of Analysts’ Recommendations on Stock Prices in Market for Alternative Investment
ธนโชติ บุญวรโชติ1 และ ณัฐภรณ์ พัทธ์ เจริญพร1*
Tanachote Boonvorachote1 and Natthapornphat Charoenporn1*

บทคัดย่ อ
คาแนะนาของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) โดยภาพรวมแล้ วมีคณ
ุ ค่าต่อนักลงทุนหาก
นักลงทุนตอบสนองต่อคาแนะนาอย่างรวดเร็ วในวันที่เผยแพร่ บทวิเคราะห์จะทาให้ ได้ รับผลตอบแทนเฉลี่ย 0.96%
อย่างมีนยั สาคัญสาหรับคาแนะนาให้ ซื ้อ และมีผลตอบแทนสะสมเฉลี่ย 1.45% อย่างมีนยั สาคัญนับจากเผยแพร่
เป็ นเวลา 3 วันทาการ สาหรับคาแนะนาให้ ขายพบว่ามีค่าผลตอบแทนเฉลี่ย -1.18% ตังแต่
้ วนั ที่บทวิเคราะห์ถูก
เผยแพร่ และยังเป็ นลบสะสมถึง -10.90% ภายหลังเผยแพร่ 7 วันทาการ ทังนี
้ ้จะช่วยลดปริ มาณขาดทุนได้ หาย
ขายตามคาแนะนาในวันที่มีการเผยแพร่ บทวิเคราะห์ ส่วนคาแนะนาให้ ถือนันพบว่
้
าไม่สง่ ผลต่อราคาหลักทรัพย์ใน
วันที่เผยแพร่ บทวิเคราะห์ แต่ผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยภายหลังการเผยแพร่ นนมี
ั ้ ค่าเป็ นลบอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อ
ทาการเปรี ยบเทียบกับ SET50 พบว่าเป็ นไปในนักลงทุนมีพฤติกรรมเดียวกันสาหรับคาแนะนาให้ ถือและขาย แต่
นักลงทุนจะปฏิบัติตามคาแนะนาให้ ซื ้อภายหลังวันที่เผยแพร่ แล้ วสองวันทาการ ทัง้ นีค้ าแนะนาของหลักทรั พย์
ขนาดเล็กไม่พบว่ามีคณ
ุ ค่าต่อนักลงทุนทังในสองตลาด
้

ABSTRACT
Analysts’ recommendations in market for alternative investment (mai) have value for investors.
Stocks’ price respond to buy recommendations on the revealed date, yield a significant of 0.96% on
an average return, and significantly accumulate to 1.45% until the third working day. Average return
of sell recommendations is negative since publication date (-1.18%) and accumulate to -10.90% after
seven working days. Recommendations to hold have no impact to stocks’ price on the event date but
after that an average cumulative return shows significant negative. In SET50 also have value of
analysts’ recommendations for Hold and Sell. Investors respond to buy recommendations after two
days of publication date. Besides, recommendations on small size of stocks in both market were
found no value for investors.

Keywords: Analysts’ Recommendations, Stock price reaction, Market for Alternative Investment, Event study
* Corresponding author; e-mail address: Natthapornphat.c@gmail.com
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คานา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทย ทาหน้ าที่เป็ นตลาดทุน
ในการระดมทุน จากสาธารณะเพื่ อนาไปใช้ ใ นกิ จการนอกเหนื อจากการกู้ยื มจากธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอนี ้ช่วยเปิ ดโอกาสให้ กบั บริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยทาการผ่อนผันหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดต่าง ๆ นักลงทุนรายย่อยใน
ประเทศมีสดั ส่วนการซื ้อขายสูงถึง 95% (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559) ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่ค่อนข้ างสูง
นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ และความชานาญในการวิเคราะห์มูลค่าที่เหมาะสมของราคาหลักทรัพย์
ส่งผลให้ มีความอ่อนไหวต่อข้ อมูลในตลาด ดังนันนั
้ กวิเคราะห์หลักทรัพย์จงึ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในการลดความ
แตกต่างของข้ อมูล (Information Asymmetry) ระหว่างบริ ษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนโดยการเขียนบทวิเคราะห์
หลักทรัพย์
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทาหน้ าที่เป็ นผู้คดั กรองข้ อมูลข่าวสารที่สาคัญด้ านการลงทุนเพื่อให้ คาแนะนาแก่
นักลงทุน อีกทังยั
้ งช่วยวิเคราะห์หามูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ โดยใช้ การพิจารณาจากปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคตเพื่อให้ นักลงทุนได้ ทราบลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรั พย์ นนั ้ ว่ามีคุณค่า
อย่างไร เหมาะแก่การลงทุนหรื อไม่ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่นกั วิเคราะห์เผยแพร่ นนสามารถเป็
ั้
นเครื่ องมือหนึ่งที่
ช่วยประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้ แก่นกั ลงทุนได้
เนื่องจากในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของคาแนะนาของนักวิเคราะห์ ในหุ้นขนาดเล็กไม่
มากนัก ดังนันทางผู
้
้ วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของคาแนะนาของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่
หลัก ทรั พ ย์ มีข นาดเล็ก กว่าหลัก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อแสดงให้ เห็ น ถึง คุ ณ ค่ าของ
คาแนะนาของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ทบทวนวรรณกรรม
มีงานวิจยั ในอดีตหลายงานที่พบว่าราคาหลักทรัพย์มีการตอบสนองต่อคาแนะนาของนักวิเคราะห์อย่าง
มีนยั สาคัญ เป็ นหลักฐานว่าคาแนะนาของนักวิเคราะห์นนมี
ั ้ คณ
ุ ค่าอย่างมากในการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ S,
Shankaran, and M (2016) ทาการศึกษาตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดียในช่วงปี 2006-2010 พบว่า
คาแนะนาให้ ซื ้อนันปรากฎว่
้
ามีคณ
ุ ค่าต่อการลงทุนมากกว่าคาแนะนาให้ ขาย นอกจากนี ้ Frey and Herbst
(2014) เลือกศึกษา 14 กองทุนของประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรประหว่างปี 2004-2007 พบว่าผู้จดั การกองทุนนัน้
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของนักวิเคราะห์ด้านการซื ้อย่างชัดเจน และการที่ผ้ จู ดั การกองทุนเชื่อคาแนะนานันสามารถ
้
ทากาไรให้ กบั กองทุนได้ อีกทัง้ Brown, Wei, and Wermers (2014) ได้ ศกึ ษาการตอบสนองของกองทุนต่อการ
ปรับปรุ งคาแนะนาระหว่างปี 1985-2008 ในฐานข้ อมูลของทอมสันรอยเตอร์ พบว่าการปรับปรุ งคาแนะนาในด้ าน
บวกส่งผลให้ ผ้ จู ดั การกองทุนทาการซื ้อ ส่วนการปรับปรุ งคาแนะนาไปในด้ านลบนันส่
้ งผลผู้จดั การกองทุนขาย
หลักทรัพย์ และมีหลักฐานว่ากองทุนนันตอบสนองต่
้
อการปรับคาแนะนาของนักวิเคราะห์อย่างชัดเจน
สาหรั บการศึกษาเกี่ ยวกับคุณค่าของคาแนะนาของนักวิเคราะห์ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
Lonkani, Khantavit, and Chunhachinda (2010) รวบรวมข้ อมูลระหว่างปี 1993-2002 พบว่าพอร์ ตของ
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คาแนะน าให้ ซื อ้ ทัน ที (Strong buy) มีผ ลตอบแทนเป็ นบวกในทุก ช่ วงเวลา ในขณะที่ คาแนะน าขายให้
ผลตอบแทนที่เป็ นลบ ภายหลัง ทัศนีย์ ก่อกุลดิลก และคณะ (2554) ได้ ทาการศึกษาในปี 2550-2551 สาหรั บ
หลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าตลาดสูงที่สดุ ในกลุ่ม SET50 พบว่าคาแนะนาให้ ซื ้อนันมี
้ ผลตอบแทนผิดปกติเป็ นบวก 8 วัน
ทาการ ส่วนผลตอบแทนให้ ขายให้ ผลตอบแทนผิดปกติเป็ นลบ 14 วันทาการ
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ ว่า คาแนะนาให้ ซื ้อส่งผลราคาหลักทรั พย์ ปรั บ
เพิ่ มขึน้ และคาแนะน าให้ ขายมีอิท ธิ พลให้ ราคาหลัก ทรั พย์ ป รั บ ตัวลดลง ในงานวิ จัยนี จ้ ึงได้ ตงั ้ สมมติฐ าน 3
สมมติฐานแบ่งออกตามประเภทคาแนะนาดังนี ้
1. คาแนะนาให้ ซื ้อ/ซื ้อเพื่อเก็งกาไรส่งผลให้ ราคาหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ
2. คาแนะนาให้ ถือไม่สง่ ผลต่อราคาหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
3. คาแนะนาให้ ขายส่งผลให้ ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอลดลงอย่างมีนยั สาคัญ

วิธีการวิจัย
สาหรับการเก็บข้ อมูลเริ่ มต้ นจากการดาวน์โหลดบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทงหมดที
ั้
่กล่าวถึงหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอตังแต่
้ ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง ตุลาคม พ.ศ.2559 จากเว็ปไซต์ settrade.com จานวน
ทังหมด
้
173 บทวิเคราะห์ พบว่ามีบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ออกคาแนะนาในตลาดเอ็มเอไอนี ้ทังหมด
้
13 บริ ษัท ได้ แก่
AEC AIRA ASL AWS BLS CGS CNS KSS KTBST LHS MBKET PSTและ RHBS มีหลักทรัพย์ ที่ถูกกล่าวถึง
เพี ย งจานวน 30 หลักทรั พย์ ได้ แก่ APCO ATP30 AUCT BKD CHO COLOR EA FPI FSMART HPT JSP
JUBILE KOOL LIT NDR OTO PIMO PSTC RP SALEE SPA TACC TMC TNDT TPCH TSE TVD TVT
UREKA และ XO จากจานวนหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
128 หลักทรัพย์ และพบว่าคาแนะนาให้ ซื ้อมีจานวนมากที่สดุ
จานวน 159 คาแนะนา (91.91%) รองลงมาคือคาแนะนาให้ ถือจานวน 11 คาแนะนา (6.36%) และคาแนะนาให้
ขายจานวน 3 คาแนะนา (1.73%) สาหรับคาแนะนาให้ ซื ้อ/ซื ้อเพื่อเก็งกาไร MBKET เขียนคาแนะนามากที่สุด
จานวน 44 บทวิเคราะห์ (27.67%) สาหรับคาแนะนาให้ ถือ MBKET เขียนคาแนะนามากที่สดุ เป็ นจานวน 8 บท
วิเคราะห์ (72.73%) สาหรับคาแนะนาให้ ขาย BLS เขียนคาแนะนาจานวน 2 บทวิเคราะห์ (66.67%)
จากนันดาวน์
้
โหลดข้ อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอรายวัน และข้ อมูลราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพย์
นาราคาปิ ดรายวันของหลักทรัพย์มาหาอัตราผลตอบแทนรายวันของหลักทรั พย์ (Ri,t) และนาดัชนีรายวันของ
ตลาดเอ็มเอไอมาหาอัตราผลตอบแทนของตลาด (Rmai,t) โดยผลตอบแทนแท้ จริ งของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t ได้ จาก
ราคาปิ ดของหลักทรั พย์ i วันที่ t ลบด้ วยราคาปิ ดของหลักทรั พย์ i วันก่อนหน้ า แล้ วหารด้ วยราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์ i วันก่อนหน้ า สาหรับผลตอบแทนที่แท้ จริ งของตลาดสามารถหาได้ โดยใช้ ข้อมูลตลาด mai แทน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั นี ้ใช้ วิธีการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study) ถูกเสนอโดย Brown
and Warner (1980) สาหรับในงานวิจยั นี ้ใช้ วิธี market model โดยกาหนดให้ วนั ที่บทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่ เป็ น
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วันที่ 0 และกาหนดให้ วนั รอบ ๆ ที่มีเหตุการณ์เป็ นวันที่ -100, -99, ..., -1, 0, +1, ..., +29, +30 หาค่าพารามิเตอร์
อัลฟ่ า (̂i) และเบต้ า ( ̂ i ) ด้ วยสมการถดถอย จากนันแทนค่
้
าตัวแปรต่าง ๆ ในสูตรด้ านล่างนี ้เพื่อคานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง (E(Ri,t))
E(Ri,t) = ̂i ̂ i Rmai, t
โดย

E(Ri,t)

คือ ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t

̂i และ ̂ i คือ พารามิเตอร์ ของหลักทรัพย์ i ที่ได้ จากการวิเคราะห์สมการถดถอย

Rmai, t

คือ ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอในวันที่ t

นาผลตอบแทนที่คาดหวังมาคานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ ผิดปกติ (Abnormal Return: A) จากการนา
ผลตอบแทนแท้ จริ งของหลักทรัพย์ i ในวันที่ t (Ri,t) ลบด้ วยผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรั พย์ i ในวันที่ t
(E(Ri,t)) ส่วนค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ (Average Abnormal Return: AAt) หาได้ โดยนาผลรวม
ของผลตอบแทนผิดปกติในวันที่ t ของทุกหลักทรัพย์มาหารด้ วยจานวนบทวิเคราะห์ในวันที่ t และค่าผลตอบแทน
ผิดปกติสะสมเฉลี่ย (Cumulative Average Abnormal Return: CAAR(p,q)) คือค่าเฉลี่ยของผลรวมของ
ผลตอบแทนผิดปกติสะสม(Cumulative Abnormal Return: CAR(p,q)) ในวันที่ p ถึงวันที่ q
สุดท้ ายน าอัตราผลตอบแทนที่ ผิ ดปกติมาทดสอบทางสถิ ติเพื่ อหาความมีนัย ส าคัญ ของข้ อมูล และ
วิเคราะห์ผลการศึกษา โดยมีสมมติฐานหลักว่าผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยในวันที่เกิดเหตุการณ์ หรื อวันที่เผยแพร่
คาแนะนาเท่ากับศูนย์ (Brown and Warner, 1985)

ผลการศึกษา
จากตารางที่ 1 พบว่าสาหรับคาแนะนาให้ ซื ้อ/ซื ้อเพื่อเก็งกาไร มี AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ
CAAR(0,+30) เป็ นบวกที่ 0.96% 1.45% 0.82% และ 0.60% ตามลาดับ ส่วน CAAR(0,+7) มีค่าเป็ นลบที่
-2.32% ทัง้ นี ้ มีเพียง AA0 และ CAAR(0,+3) เท่านัน้ ที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
สาหรับคาแนะนาให้ ถือมีค่า AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ CAAR(0,+30) เป็ นลบทังหมด
้
นัน่ คือ -0.87% -3.18% -4.27% -5.73% และ -11.58% ตามลาดับ และพบว่า AA0 ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญ ค่า CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) มีค่าแตกต่างจากศูนย์ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ส่วน
CAAR(0,+3) และ CAAR(0,+30) มีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สาหรับคาแนะนาให้ ขาย
มีคา่ AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) มีคา่ เป็ นลบคือ -1.18% -7.24% -8.62% และ -0.90%
ตามลาดับ ส่วนค่า CAAR(0,+30) นันมี
้ คา่ เป็ นบวกคือ 3.86% โดยทุกช่วงเวลาที่ทดสอบนันไม่
้ แตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยั สาคัญ
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Table 1 Average abnormal return on day 0 (AA0) and Cumulative average abnormal return from day p
to q (CAAR(p,q)) of each recommendation in market for alternative investment (mai).

AA01/
CAAR(0,+3)2/
CAAR(0,+5)
CAAR(0,+7)
CAAR(0,+30)
AA0
CAAR(0,+3)
CAAR(0,+5)
CAAR(0,+7)
CAAR(0,+30)
AA0
CAAR(0,+3)
CAAR(0,+5)
CAAR(0,+7)
CAAR(0,+30)

Mean (%)
Min. (%)
Max. (%)
Recommendation to buy/trading buy (n=159)
0.96
-7.25
20.50
1.45
-20.11
29.46
0.82
-29.51
48.41
-2.32
-523.30
70.07
0.60
-149.14
257.63
Recommendation to hold (n=11)
-0.87
-12.14
5.31
-3.18
-14.25
1.67
-4.27
-13.28
0.48
-5.73
-15.80
1.37
-11.58
-39.00
7.25
Recommendation to sell (n=3)
-1.18
-3.56
2.54
-7.24
-11.33
-1.26
-8.62
-24.10
-0.80
-10.90
-33.70
2.00
3.86
3.44
4.28

SD (%)

t-test

3.62
6.58
8.29
43.24
29.85

**
**
ns
ns
ns

4.27
4.69
4.36
5.23
12.40

ns
*
**
**
*

3.27
5.29
13.40
19.90
0.59

ns
ns
ns
ns
ns

1/ AA0 means Average abnormal return at day 0 (revealed date) = ∑i Ai,
2/ CAAR(p,q) means cumulative average abnormal return from day p to day q = ∑i CAR p,q i
* Significant at P 0.05
ns Not significant
** Significant at P 0.01
นอกจากนีไ้ ด้ ทาการศึกษา AA0 และ CAAR ต่อคาแนะนาแบ่งตามบริ ษัทหลักทรั พย์ที่ออกคาแนะนา
สาหรับคาแนะนาให้ ซื ้อ/ซื ้อเพื่อเก็งกาไร พบว่า MBKET มีการเขียนคาแนะนามากที่สดุ จานวน 44 บทวิเคราะห์
ส่วน KSS และ RHBS มีการเขียนบทวิเคราะห์น้อยที่สดุ เพียง 1 บทวิเคราะห์ต่อบริ ษัท บริ ษัทหลักทรัพย์ ที่ให้
ผลตอบแทนสูงที่สดุ สาหรับ AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ CAAR(0,+30) คือ KSS(4.78%)
KSS(12.67%) ASL(11.79%) ASL(15.89%) และ ASL(55.60%) ตามล าดับ ส่วนบริ ษัทหลักทรั พย์ ที่ใ ห้
ผลตอบแทนต่าที่ สุดคือ AIRA(-1.12%) LHS(-1.94%) LHS(-4.70%) CNS(-16.10%) และ CGS(-23.40%)
ตามลาดับ เมื่อพิ จารณาภาพรวมสรุ ปได้ ว่า ASL ให้ อัตราผลตอบแทนเชิ งบวกมากที่ สุดในทุกช่วงระยะเวลา
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สาหรับคาแนะนาให้ ถือ MBKET มีการเขียนคาแนะนามากที่สดุ จานวน 8 บทวิเคราะห์ ส่วน PST มีการเขียน
คาแนะนาน้ อยที่สุดเพียง 1 บทวิเคราะห์ บริ ษัทหลักทรั พย์ ที่ให้ ผลตอบแทนสูงที่สุดสาหรั บ AA0 CAAR(0,+3)
CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ CAAR(0,+30) คือ KTBST(2.47%) PST(0.67%) PST(0.48%) PST(-2.90%)
และ MBKET(-7.94%)ตามลาดับ ส่วนบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนต่าที่สดุ คือ MBKET(–1.75%) KTBST
(-5.52%) KTBST(-7.44%) KTBST(-10.69%) และ KTBST(-27.40%) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมสรุ ปได้
ว่า PST ให้ ผลตอบแทนผิดปกติใกล้ เคียงศูนย์มากที่สดุ สาหรับคาแนะนาให้ ขาย นักวิเคราะห์เขียนคาแนะนาให้
ขายจานวนน้ อยในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอมีเพียง 3 บทวิเคราะห์จาก 2 บริ ษัทเท่านัน้ (AEC และ BLS) จึงทาให้
มีข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่า AEC ให้ ผลตอบแทนผิดปกติสาหรับ AA0
CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) ที่เป็ นลบมากที่สดุ คือ -3.57% -9.12% -24.10% และ -33.74%
ตามลาดับ
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาปรี ยบเทียบกับ SET50 ช่วง เมษายน พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม พ.ศ.2559 จานวน
890 บทวิ เ คราะห์ พบว่ า คาแนะน าให้ ถื อ ไม่ ส่ ง ผลให้ ผ ลตอบแทนแตกต่า งจากศูน ย์ อ ย่ างมี นัย ส าคัญ และ
คาแนะนาเชิงลบให้ ค่า AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) เป็ นลบคือ -0.748% -1.268% 1.486% และ -1.875% อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ แต่สาหรับ
คาแนะนาเชิงบวก นักลงทุนไม่เชื่อในทันทีที่เผยแพร่ ผลตอบแทนจึงเป็ นบวก (0.162%) หลังเผยแพร่ แล้ ว 2 วันทา
การอย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ได้ ตัง้ ข้ อสมมติฐานว่านักลงทุน มัก สนใจหลัก ทรั พ ย์ ที่ มีขนาดใหญ่ แ ต่ไ ม่พ บวรรณกรรมที่
กล่าวถึงการแบ่งขนาดของหลักทรัพย์นี ้จึงได้ ลองวิเคราะห์ คา่ AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ
CAAR(0,+30) ของหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าตามตลาดต่ากว่า 1,500 ล้ านบาท สาหรับตลาดเอ็มเอไอ และต่ากว่า
5,500 ล้ านบาทสาหรับ SET ผลคือทุกคาแนะนาไม่พบว่าให้ ผลตอบแทนแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญในทุก
ช่วงเวลาทังสองตลาด
้

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาคาแนะนาของนักวิเคราะห์ ในตลาดเอ็มเอไอช่วง ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง ตุลาคม พ.ศ.
2559 พบว่าคาแนะนาให้ ซื ้อ/ซื ้อเพื่อเก็งกาไรส่งผลให้ มีผลตอบแทนเฉลี่ยเป็ นบวกอย่างมีนยั สาคัญ (0.96%) ใน
วัน ที่ เผยแพร่ บ ทวิ เคราะห์ และภายหลังการเผยแพร่ ส ะสมเป็ นเวลา 3 วันท าการ (1.45%) ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 1 สาหรับคาแนะนาให้ ถือ ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ไม่แตกต่างจากศูนย์ (-0.87%) ในวันที่
เผยแพร่ บทวิเคราะห์ เท่านัน้ แต่ภายหลังการเผยแพร่ นักลงทุนทาการขายหลักทรั พย์ นนั ้ จึงส่งผลผลตอบแทน
สะสมเฉลี่ย 3, 5, 7 และ 30 วันทาการเป็ นลบอย่างมีนยั สาคัญคือ -3.18% -4.27% -5.73% และ -11.58%
ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่าภายหลังการเผยแพร่ บทวิเคราะห์นกั ลงทุนมีความรู้ สกึ เชิงลบกับคาแนะนาให้ ถือของ
นัก วิ เคราะห์ ส่วนคาแนะน าให้ ข ายพบว่านัก ลงทุน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็มเอไอท าการขายหลัก ทรั พ ย์ ต าม
คาแนะนาของนักวิเคราะห์ เป็ นผลให้ ราคาหลักทรัพย์ปรับลดลงทันทีในวันที่มีการเผยแพร่ บทวิเคราะห์ (-1.18%)
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และลดลงอย่างต่อเนื่องจนผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยเป็ นลบคือ -7.24% -8.62% และ -10.90% ภายหลังการ
เผยแพร่ เป็ นเวลา 3, 5 และ 7 วันทาการ ตามลาดับ หากนักลงทุนทาการขายตามคาแนะนาอย่างรวดเร็ วจะช่วย
ลดปริ มาณขาดทุนได้ แม้ วา่ ผลตอบแทนเฉลี่ยจะมีคา่ ติดลบอย่างเห็นได้ ชดั แต่กลับไม่ปรากฏว่าค่าผลตอบแทนที่
วิเคราะห์ได้ นนแตกต่
ั้
างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญ อาจเป็ นเพราะเป็ นการศึกษาในตลาดขนาดเล็ก จึงมีก ารเขียน
คาแนะนาการลงทุนจานวนน้ อย ส่งผลให้ ข้อมูลที่ นามาวิเคราะห์ ไม่เพี ยงพอที่จะสรุ ปได้ ว่ามีนัยสาคัญ เมื่อดู
โดยรวมแล้ วเห็ น ว่า นัก ลงทุ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ มเอไอนัน้ เชื่ อตามคาแนะน าของนัก วิ เ คราะห์ จึ ง ท าให้
คาแนะนานันมี
้ คณ
ุ ค่า
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนเฉลีย่ รายบริ ษัทสาหรับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอนันพบว่
้
า คาแนะนาให้ ซื ้อ/ซื ้อ
เพื่อเก็งกาไร คาแนะนาให้ ถือ และ คาแนะนาให้ ขาย ของบริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด (ASL) บริ ษัท
หลักทรัพย์ฟิลลิบ(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (PST) และบริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (AEC) มี
คุณค่าต่อนักลงทุนมากที่สดุ ตามลาดับ จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทหลักทรัพย์ที่กล่าวมานี ้มีความ
แม่นยาในการออกคาแนะนาสูงที่สดุ ในแต่ละประเภทของคาแนะนาเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ
ในช่วงเวลาเดียวกัน
เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ในกลุม่ SET50 ช่วง เมษายน พ.ศ.2559 ถึง ตุลาคม พ.ศ.2559
พบว่าผลการศึกษาของคาแนะนาให้ ถือให้ คา่ ผลตอบแทนเฉลีย่ และผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยไม่แตกต่างจากศูนย์
ในทุกช่วงเวลา และคาแนะนาเชิงลบมีผลตอบแทนเฉลี่ยในวันที่เผยแพร่ เป็ น -0.748% และสะสมภายหลัง
เผยแพร่ 3, 5 และ 7 วันทาการเป็ น -1.268% -1.486% และ -1.875% ตามลาดับอย่างมีนยั สาคัญซึง่ เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนคาแนะนาเชิงบวกนัน้ นักลงทุนจะปฏิบตั ิตามคาแนะนาภายหลังการเผยแพร่ แล้ ว 2 วันทา
การ และจะได้ รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 0.162% นอกจากนี ้การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็กในทัง้
สองตลาดนี ้ไม่พบว่าคุณค่าต่อนักลงทุน
การใช้ ข้อมูลย้ อนหลัง 1 ปี นันมี
้ ข้อดีคือสามารถเจาะจงศึกษาสภาวะของตลาดในสภาวะใดสภาวะหนึง่
ได้ อีกทังยั
้ งได้ ข้อมูลที่มีความทันสมัย หากใช้ ข้อมูลย้ อนหลังเป็ นเวลาหลายปี อาจพบเจอสภาวะของตลาดที่
หลากหลาย และอาจต้ องทาการจาแนกสภาวะตลาดออกเป็ นช่วง ๆ เช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้หากต้ องการกระตุ้นปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรมีการสนับสนุน
ให้ นกั วิเคราะห์เขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ ้น อีกทังควรส่
้
งเสริ มให้ มี
การศึกษาวิจยั ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเพิ่มขึ ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจที่สนใจเข้ ามาจดทะเบียน และนัก
ลงทุนที่ต้องการเข้ ามาซื ้อขายในตลาด
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเชิงบวกผ่านเว็บไซต์ของ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยจานวน 400 ตัวอย่าง คือ อาจารย์
บุคลากร นิ สิต ศิษย์ เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีประสบการณ์ เคยใช้ บริ การเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่ องมือที่ใช้ วิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ สมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั และ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยมีระดับการรับรู้ ภาพลักษณ์ ผ่านเว็บไซต์โดยรวมเชิงบวก และ
พบว่าปั จจัยสื่อเว็บไซต์ ด้านความสามารถใช้ งาน ด้ านความมีประโยชน์ ด้ านเนื อ้ หา และ ด้ านความสัมพันธ์ ที่
เกื ้อหนุนกันมีผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ทังนี
้ ้โดยภาพรวมปั จจัย
ด้ านความสัมพันธ์ ที่เกื ้อหนุนกันมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ด้ านเนื ้อหา ด้ านความมีประโยชน์ และ
ด้ านความสามารถใช้ งาน

ABSTRACT
The objective of this research was to study factors affecting positive university image
through website of the stakeholders of Kasetsart University. The sample included 400 samples
consisted of faculty, students, staff, alumni and the general public who have been using the services
of the Kasetsart University website. The questionnaire was used in this research. The data obtained
were analyzed by descriptive statistics which are frequency, percentage, statistic mean, standard
deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results revealed that
the stakeholders have the perception of the university's positive image. And found that website media
factors for instance, ease of use, usefulness, content and complementary relationship affecting the
University image was statistically significant at the 0.05 level. The overall, complementary relationship
factor affecting Kasetsart University image at a high level, followed by content, usefulness and ease
of use.
Key Words; university image, website quality, Kasetsart University
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คานา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชันสู
้ ง ได้ รับการสถาปนามาตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2486 มีฐานะเป็ นกรมในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2486 เป็ นสถาบัน ที่ ใ ห้ ก ารศึก ษาต่อผู้เรี ย นมีเป้ าหมายประสาทความรู้ และพัฒ นาความสามารถทาง
สติปัญญา มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม และทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็ นแหล่งสั่งสมองค์ ความรู้ เพื่ อนามาพัฒนาประเทศให้ มีความมั่นคงและผาสุกอย่างยั่งยื น
ปั จจุบนั มีฐานะเป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐตามพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องมีการแข่งขันในรู ปแบบเชิงธุรกิจมากขึ ้น มีการบริ หารจัดการในเชิงบูรณาการและเชิงรุ ก
ตามกระแสโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ และการเปลี่ยนแปลงในบริ บทของโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ มีนโยบาย
เดินหน้ าสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั ของรัฐบาลปั จจุบนั
ภายใต้ ค วามพร้ อมทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เข้ มแข็ง ของมหาวิ ท ยาลัย ดังนัน้ การน าเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมมาบูรณาการในทุกมิติของการบริ หารจัดการ โดยเฉพาะในด้ านการบริ หารภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็ นสื่อกลางของมหาวิทยาลัย ออกสู่สายตานิสิต ผู้ปกครอง
บุค ลากร ประชาชน และกลุ่มเป้ าหมายทัง้ ในระดับ ประเทศและระดับ นานาชาติ เพื่ อ ให้ เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ ว่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นสถาบันการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพทังในด้
้ า นการบริ การวิชาการและบริ การสังคมและ
นาไปสูก่ ารเป็ นที่ยอมรับ ไว้ วางใจ และมีความศรัทธาต่อสถาบัน ทังนี
้ ้องค์กรจะไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้
เลย หากปราศจากภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจาก ภาพลักษณ์ ทาให้ เกิดการคัดเลือก การกระทา และเกิดปฏิกิริยาทาง
สังคมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Barich and Koter, 1991) และภาพลักษณ์ ถือว่าเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ การจัดการที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจัดหาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา เป็ นที่ดึงดูดใจต่อบุคคล องค์กรหรื อมูลนิธิ
และเป็ นการรักษานิสิตและนักศึกษาไว้ (Treadwell and Harrison, 1994)
ดั ง นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง ปั จจั ย ของคุ ณ ภาพเว็ บ ไซต์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงบวก ในทัศนะของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่าและประชาชนทัว่ ไป เพื่อ
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปประเด็นที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาเป็ นประโยชน์ตอ่ การสร้ างกลไกในการสื่อสารองค์กร
เพื่อการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยอันนาไปสู่ภาพลักษณ์ อนั พึงประสงค์ เพื่อสามารถตอบสนองในทุกมิติของ
นโยบายผู้บริ หารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอ่ ไป

Figure 1 Kasetsart University Websie (http://www.ku.ac.th)
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
การรั บรู้ ภาพลักษณ์ องค์ กร
สื่ออินเทอร์ เน็ตมีบทบาทที่ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนภาพลักษณ์ ขององค์กร (นธกฤต วันต๊ ะเมล์,2555)
เนื่องจากอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่อที่สามารถประชาสัมพันธ์ ให้ ข้อมูลข่าวสาร ให้ เข้ าใจได้ ง่ายด้ วยองค์ประกอบด้ าน
เนื ้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ได้ เสมือนจริ ง และสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ ว และสื่อสารได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยส่วนใหญ่งานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้ องเว็บไซต์ถือเป็ นสื่อกลาง
ขององค์กรที่มีบทบาทสร้ างการรับรู้ ภาพลักษณ์ ตามแนวคิดของ Chris Fill (1995) ได้ กล่าวว่า การรับรู้ เป็ นเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละคนมองและทาความเข้ าใจต่อสิ่งแวดล้ อมรอบๆ เป็ นสิ่งที่เกี่ยวกับการเลือก การรวบรวม
และตีความสิ่งเร้ าต่างๆ ของแต่ละคน และจะทาให้ เกิดเป็ นความเข้ าใจที่แตกต่างไปในแต่ละเหตุการณ์ จึงทาให้
ภาพลักษณ์ ที่เกิ ดขึน้ มาจากการรั บรู้ ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจุดประสงค์ ของผู้ส่งสารนัน้ ก็
เพื่อให้ ผ้ รู ับสารเกิดการรับรู้ และตีความไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับผู้ส่งสาร ทังนี
้ ้ภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ให้ การ
บริ การเป็ นหลักควรประกอบด้ วย อัตลักษณ์ขององค์กร ความมีชื่อเสียงขององค์กร การบริ การทังบริ
้ การหลักและ
บริ การรอง สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ และ บุคลากรผู้ให้ บริ การ (LeBlanc and Nguyen,1996) รวมทังควร
้
เป็ นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง (อานวย วีรวรรณ, 2527)
คุณภาพของเว็บไซต์
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็ นสิ่งสาคัญต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์องค์กร Loiacono et al. (2002) ได้
มุง่ เน้ นพัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ที่เรี ยกว่า WebQual เพื่อให้ เข้ ากับบริ บทธุรกิจ
ประเภทการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้ ตรวจสอบปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บ ริ การกลับเข้ ามาใช้
บริ การเว็บไซต์ อีก ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Lee and Lin (2005) ที่ ระบุว่าการให้ บริ การในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นการบริ การที่ไม่มีเจ้ าหน้ าที่ที่ให้ บริ การลูกค้ าตามเคาน์เตอร์ บริ การ การบริ การส่วนใหญ่เป็ นการ
บริ การแบบเสมือนจริ ง จับต้ องไม่ได้ และเป็ นรู ปแบบการใช้ บริ การด้ วยตนเอง โดย WebQual ประกอบด้ วย
องค์ประกอบหลัก 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านความสามารถใช้ งาน (Ease of Use) เว็บไซต์ต้องมีความง่ายต่อการ
เข้ าใจ และความง่ายต่อการดาเนินงาน 2) ด้ านความมีประโยชน์ (Usefulness) เว็บไซต์ต้องมีความพอดีต่อการ
ใช้ งานผู้บริ โภคเชื่ อมั่นว่าเว็บไซต์ สนองต่อความต้ องการใช้ งานและช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพของตน ด้ วยข้ อมูล
รายละเอียดที่ มีความเที่ ยงตรง ทันการณ์ และถูกต้ องแม่นยา สามารถติดต่อปฏิ สมั พันธ์ ที่เหมาะสมระหว่าง
ผู้บริ โภคกับองค์กร ให้ ความไว้ วางใจ มีประสิทธิภาพ ความหวังดี และความซื่อสัตย์ (McKnight el at.,2002)
รวมทังเวลาที
้
่ตอบสนองต่อการร้ องขอหรื อการโต้ ตอบหลังจากที่มีการปฏิสมั พันธ์ของลูกค้ าต่อเว็บไซต์ ต้องรวดเร็ ว
3) ความบันเทิง (Entertainment) ต้ องสร้ างความประทับใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ และมีความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
การออกแบบ และให้ ผลกระทบทางอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของการใช้ และ 4) ความสัม พั น ธ์ ที่ เ กื อ้ หนุ น กั น
(Complementary Relationship) โดยต้ องมีความสมบูรณ์ ทางออนไลน์ ที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
างๆที่
สาคัญ สามารถใช้ ช่องทางเว็บไซต์เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าช่องทางอื่นๆ และภาพลักษณ์ บนเว็บไซต์ ควรมีความเป็ น
เอกภาพและสอดคล้ องกับภาพลักษณ์ ขององค์กรบนสื่ออื่นด้ วย เวลาต่อมา Barnes and Vidgen (2002) ได้
พัฒนา ต่อจาก Loiacono et al. เป็ น WebQual 4.0 สาหรับการประเมินคุณภาพเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ โดยเหลือเพียง 3 องค์ประกอบ มุง่ เน้ นศึกษาปั จจัย ด้ านความสามารถใช้ งาน คุณภาพของการปฏิสมั พันธ์ใน
การให้ บริ การ และคุณภาพสารสนเทศ และจากการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการหลายท่านด้ านการสื่อสารองค์กรได้
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ให้ ความสาคัญต่อการออกแบบเนื ้อหา (content) เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2555) ได้
ให้ ความเห็นว่าองค์กรควรทาการสื่อสารเนื ้อหาข้ อมูลไปยังกลุม่ เป้าหมายเพื่อสื่อความและให้ ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ โดยที่ผ้ รู ั บสารเมื่อได้ รับข้ อมูลดังกล่าวจะแปรสภาพเป็ นภาพลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ในความรู้ สึกนึกคิด
ผ่านกระบวนการสร้ างการรับรู้ อาทิเช่น ข้ อมูลความเคลื่อนไหวขององค์กร การแสดงวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร การ
แสดงถึงคุณค่าของสินค้ าหรื อบริ การ การให้ ข้อมูลบทวิเคราะห์ และคาปรึ กษา การบริ การในเชิงวิชาการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อลูกค้ า การแสดงความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรมและเครื อข่าย การแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับความ
เชี่ยวชาญ และการสื่อสารประเด็นทางสังคม
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์แนวคิดของ Loiacono et al., Barnes and Vidgen, McKnight el at., LeBlanc
and Nguyen, พจน์ ใจชาญสุขกิจ และอานวย วีรวรรณ และกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแสดงใน Figure 2
Ease of Use
- Ease of Understanding
- Intuitive Operation
Usefulness
- Functional Fit-to-task
- Interactivity
- Trust
- Response Time

Perception of Kasetsart University Image
- Personnel
- Physical environment
- Teaching
- Social role
- Institute

Content
- Information Quality
- Corporate Public Relations
- Entertainment
Complementary Relationship
- On-Line Completeness
- Better than Alternative Channels
- Consistent Image

Figure 2 The Conceptual Framework

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) และใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมือ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ประชากร คือ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ของมหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผู้วิจยั มีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยใช้ วิธีการเลือกแบบสะดวก ซึง่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และ ประชาชนทัว่ ไป จานวน 400 คน จาก
แบบสอบถามที่เป็ น pilot test จานวน 30 ชุด ได้ นามาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
(reliability) จากวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach ซึง่ พบว่า แบบสอบถามทัง้
ฉบับ ได้ ค่าความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง 0.880 - 0.949 หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
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กลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเอง แล้ วนาแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ และนาข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั และ ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การส่งผลของตัวแปรต้ นต่อตัว
แปรตามด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ที่ มีประสบการณ์ เคยใช้ บริ การเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 271 คน มีอายุระหว่าง 16–25 ปี จานวน
129 คน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 207 คน และส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็ นนิสิต จานวน 174 คน
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นในการเข้ าใช้ บริการเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
เปรี ยบเทียบเป็ นรายด้ าน
Table 1 Mean, Standard Deviation and stakeholders’ attitude level toward website quality factors
through website
Digital media factors
Mean
S.D.
Level of attitude
1. Ease of use
3.66
0.617
Significant
Ease of Understanding
3.64
0.631
Significant
Intuitive Operation
3.59
0.677
Significant
2. Complementary Relationship
3.62
0.641
Significant
On-Line Completeness
3.60
0.776
Significant
Better than Alternative Channels
3.44
0.795
Significant
Consistent Image
3.75
0.724
Significant
3. Usefulness
3.55
0.619
Significant
Functional Fit-to-task
3.64
0.691
Significant
Interactivity
3.37
0.771
Fair
Trust
3.79
0.623
Significant
Response Time
3.40
0.718
Fair
4. Content
3.49
0.653
Significant
Information Quality
3.65
0.639
Significant
Corporate Public Relations
3.55
0.761
Significant
Entertainment
3.30
0.841
Fair
Overall
3.57
0.579
significant
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การเข้ าใช้ บริ ก ารเว็ บ ไซต์ ของ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็น ด้ านความสามารถใช้ งานของเว็บไซต์
โดยรวมมาก รองลงมา คือ ด้ านความสัมพันธ์ที่เกื ้อหนุนกัน ด้ านความมีประโยชน์ และด้ านเนื ้อหา ถึงแม้ โดยรวม
จะมีระดับความคิดเห็นต่อการเข้ าใช้ บริ การเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก แต่ทงนี
ั ้ ้ปั จจัยทุกด้ านมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า 4.oo
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นัน่ แสดงให้ เห็นว่าคุณภาพของเว็บไซต์ในด้ านต่างๆ สามารถพัฒนาให้ มีคณ
ุ ภาพให้ ดีขึ ้นได้ อีก หากมองในปั จจัย
รายมิตพิ บว่ามิตดิ ้ านการติดต่อปฏิสมั พันธ์ ด้ านเวลาที่ตอบสนองและด้ านความบันเทิงอยู่ในระดับปานกลาง ซึง่
สะท้ อนให้ เห็นว่าเว็บไซต์ยงั ไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การในด้ านเวลา ความเอาใจใส่ของเจ้ าหน้ าที่ ระบบที่ยงั
ไม่เอื ้ออานวยต่อการให้ ข้ อมูลตามที่ร้องขอเป็ นรายบุคคล และยังขาดการออกแบบที่ มีความสวยงามทันสมัย
สร้ างสรรค์ และดึงดูดใจ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ได้
ผลการวิเคราะห์ ระดับการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์
Table 2 Mean, Standard Deviation and stakeholders’ attitude level toward image factors
Image Factors
Mean
S.D.
Level of image
1. Institute
4.:3
8.939
positive
2. Social role
4.89
8.87:
positive
3. Teaching
4.88
8.837
positive
4. Physical environment
4.88
8.888
positive
5. Personnel
4.78
8.847
positive
Overall
8..3
1.6.0
positive
จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับเชิงบวก
ทุกด้ าน โดยภาพลักษณ์ เชิงบวกมากที่สดุ คือ ภาพลักษณ์ ด้านสถาบัน รองลงมา คือ ด้ านบทบาทเพื่อสังคม
ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ และด้ านบุคลากร แต่ทงั ้ นีก้ ารรั บรู้ ภาพลักษณ์ ทุกด้ านมี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่า 4.oo นัน่ แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ บริ การยังไม่สามารถตีความต่อสิ่งเร้ าต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ จนเกิดการ
รับรู้ ไปในทิศทางที่เป็ นเชิงบวกมากที่สดุ และผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นว่าปั จจัยด้ านบุคลากรซึง่ ประกอบด้ วย
ผู้บริ หาร บุคลากร และเจ้ าหน้ าที่ มีการรับรู้ ภาพลักษณ์ จากผู้ตอบแบบสอบถามน้ อยกว่าด้ านอื่นๆ ดังนันเว็
้ บไซต์
ควรมีการสื่อสารถึงวิสยั ทัศน์ผ้ บู ริ หาร ความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และบุคลากรเจ้ าหน้ าที่ รวมทังควรมี
้
การตอบสนองต่อการร้ อ งขอผ่านระบบและอีเมล์ อย่างรวดเร็ วและการแก้ ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที รวมทัง้ ปั จจัย
ด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่เว็บไซต์ยงั ไม่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่มีความร่ ม
รื่ น สวยงาม อาคารมีความทันสมัย และมีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่ อการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์
Table 3 Multiple Regression Analysis of factors affecting stakeholders perception of Kasetsart
University image through Kasetsart University website
Affecting factors
Kasetsart University Image
r
sig
level of relationships
1. Ease of Use
0.383
0.000*
low
2. Usefulness
0.499
0.000*
medium
3. Content
0.569
0.000*
medium
4. Complementary Relationship
0.618
0.000*
high
Overall
0.517
0.000*
medium
* p < 0.01
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จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยคุณภาพเว็บไซต์สง่ ผลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกด้ าน โดยปั จจัยคุณภาพเว็บไซต์มีผลต่อภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 โดยภาพรวมของปั จจัยด้ านความสัมพันธ์ ที่ เกื อ้ หนุนกันมีผ ลต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากสุดมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือปั จจัยด้ านเนื ้อหา และปั จจัยด้ าน
ความมี ป ระโยชน์ มี ค วามสัม พั น ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และปั จ จั ย ด้ า นความสามารถใช้ งาน มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์น้อยสุดโดยระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า และผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นว่าการออกแบบเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยด้ านปั จจัยความสัมพันธ์ที่เกื ้อหนุนกันซึง่ ประกอบด้ วยความพร้ อมใช้ บริ การด้ านออนไลน์ ด้ านเป็ นช่อง
ทางเลือกที่ ดีกว่า และความสอดคล้ องกับ ภาพลักษณ์ แสดงให้ เห็นถึงการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ชดั เจนที่สดุ และมีแนวโน้ มว่าการออกแบบเว็บไซต์มีความเป็ นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามการ
รับรู้ เช่น ใช้ โทนสีเขียวที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยแห่งการเกษตรเป็ นหลัก ส่วนปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ รองลงมาคือด้ าน
เนื ้อหา และความมีประโยชน์ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถเข้ ามาค้ นหาข้ อมูลและนาไปใช้ ประโยชน์ได้ แต่มหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาการออกแบบที่สวยงามดึงดูดใจ ควรประกอบด้ วยเนื ้อหามัลติมีเดียที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ ภาพลักษณ์ ใน
ด้ านต่างๆมากขึ ้น ทังนี
้ ้ปั จจัยด้ านความสามารถใช้ งานมีความสัมพันธ์ ในระดับต่า ที่สดุ สะท้ อนให้ เห็นว่าการรับรู้
ภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยประการสาคัญคือการรั บรู้ ผ่านหน้ าโฮมเพจหรื อหน้ าแรกของมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ น
ด่านหน้ าแรกที่ทกุ คนต้ องเข้ าใช้ งาน ซึง่ ประกอบด้ วยองค์รวมทังหมดของมหาวิ
้
ทยาลัย เช่น สีสญ
ั ลักษณ์ เนื ้อหา
ภาพประกอบที่สื่อสารออกมา และการใช้ เทคโนโลยีในการออกแบบที่แสดงให้ เห็นความเป็ นผู้เชี่ยวชาญและความ
ใส่ใจต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

สรุป
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทัว่ ไป ของมหาวิทยาลัยมีระดับการรับรู้
ภาพลักษณ์ ผ่านเว็บไซต์โดยรวมเชิงบวก และพบว่าปั จจัยคุณภาพเว็บไซต์ด้านความสามารถใช้ งาน ด้ านความมี
ประโยชน์ ด้ านเนื ้อหา และ ด้ านความสัมพันธ์ ที่เกื ้อหนุนกันมีผลต่อภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ทัง้ นี โ้ ดยภาพรวมปั จจัยด้ านความสัมพันธ์ ที่เกื อ้ หนุนกันมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง
รองลงมาคือ ด้ านเนื ้อหา ด้ านความมีประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลางและด้ านความสามารถใช้ งาน อยู่ในระดับต่า
ทังนี
้ ้ผลการวิจัยสอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีตของ Liu and Arnett (2000) ที่ชี ้ให้ เห็นว่าองค์กรและนักพัฒนา
เว็บไซต์ควรตระหนักถึง คุณภาพข้ อมูลและบริ การที่ต้องมีให้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริ โภค การใช้ งานระบบ
ที่สามารถอานวยความสะดวกในแก่ลกู ค้ า มีความเชื่อถือ ด้ านความบันเทิง ควรตระหนักด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ ให้
ความสนุก ตื่นเต้ น และสวยงามสร้ างสรรค์ รวมทัง้ คุณภาพการออกแบบระบบ เกี่ยวข้ องกับความเร็ ว การเชื่อมโยง
และมี ส่ วนที่ สามารถค้ นหาเนื อ้ หาข้ อมูลในเว็ บได้ ทัง้ นี ป้ ั จจัยทัง้ 4 ด้ าน มี ความสัมพัน ธ์ ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากน้ อยต่างกันตามปั จจัยที่สง่ ผล ทังนี
้ ้อาจมาจากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
การออกแบบเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้ องกับความเป็ นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์
เชิงบวกที่ดีตอ่ ผู้พบเห็นหรื อรับรู้ ส่วนปั จจัยอื่นที่มีความสาคัญรองลงมามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางหรื อนโยบาย
ที่ชดั เจนหรื อนาไปปรับปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้น เพื่อที่จะทาให้ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็ นเชิงบวกมากยิ่งขึ ้นกว่าเดิม
ทัง้ นี ห้ ากวิเคราะห์ ถึงระดับความคิดเห็นแล้ วผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับความคิดเห็นด้ านเนือ้ หาต่าที่สุด นั่น
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แสดงว่า มหาวิ ท ยาลัย ควรตระหนัก ถึ งการประชาสัม พัน ธ์ อ งค์ ก ร สื่ อ สารข้ อ มูล ให้ ส ามารถแปรสภาพเป็ น
ภาพลักษณ์ อนั พึงประสงค์ทงั ้ ในด้ านสถาบัน บุคลากร และนิสิต และเพิ่มองค์ประกอบสิ่งแวดล้ อมเว็บไซต์ด้าน
การออกแบบให้ มีภาพ เนื ้อหามัลติมีเดียที่สวยงาม คมชัด และสร้ างสรรค์ เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบที่ได้ เปรี ยบ
กว่าสื่อประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเชิงบวกทางสื่อออนไลน์มากขึ ้น ซึง่ จะเป็ นหนึ่งในตัว
แปรที่สาคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความสาเร็ จขององค์กรโดยรวม ต่อความสาเร็ จของคณาจารย์ บุคลากร
และนิ สิต และจะได้ รับความเชื่ อถือจากสังคมและสร้ างชื่อเสียงต่อองค์กร รวมทัง้ จะเป็ นกุญแจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนพฤติกรรมความจงรักภักดีและการแนะนาบอกต่อในอนาคตตามงานวิจยั ของ Ladhari et al. ((3822)

เอกสารอ้ างอิง
นธกฤต วันต๊ ะเมล์. 2555. การสื่อสารการตลาด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพ.
พจน์ ใจชาญสุขกิจ. (2555). เมื่อโลกเปลี่ยน : ถึงจุดเปลี่ยนแห่ งการสื่อสาร. Communication Change. ปี ที่ 1
ฉบับที่ 1 มีนาคม, 64-75.
วิรัช ลภิรัตนกุล. .3658 การประชาสัมพันธ์ . กรุ งเทพฯสานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อานวย วีรวรรณ. 2527. การแก้ วิกฤตการณ์ และสร้ างภาพพจน์ ให้ แก่ องค์ กร. ผู้จดั การ, กรุ งเทพ,
Barich H. and Kotler P.. 1991. A Framework for Marketing Image Management. Sloan Management
Review, No 94. – pp. 94-104.
Barnes, S. and Vidgen R.T (2002). An Integrative Approach to the Assessment Of E-Commerce
Quality. Journal of Electronic Commerce Research, 3(3), 114-127.
Chris Fill. 2009. Marketing communications: interactivity, communities, and content. 5th ed.
Gaston LeBlanc and Nha Nguyen. 1996. Cues used by customers evaluating corporate image in
service firms: An empirical study in financial institutions, International Journal of Service
Industry Management, Vol. 7 Iss: 2, pp.44 – 56
Ladhari, R., Ladhari, I. and Morales, M. 2011. Bank service quality: comparing Canadian and Tunisian
customer perceptions. International Journal of Bank Marketing, Vol. 29, No. 3, pp. 224-246
Lee Gwo-Guang and Lin Hsiu-Fen. 2005. Customer perceptions of e-service quality in online
shopping, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 33 Iss: 2, pp.161 –176
Liu C. and Arnett K.P. 2000. Exploring the factors associated with website success in the context of
electronic commerce. Information and Management, 38, 23– 33
Loiacono E.T., Watson R.T., and Hoodhue D.L..2002. WEBQUAL: Measure of web site quality.
Marketing Educators Conference: Marketing Theory and Applications, Vol. 13, pp. 432-437.
McKnight, D. H., Choudhury V. and Kacmar C. 2002, Developing and validating trust measures for
e-commerce: An integrative typology. Information Systems Research, 13(3), 334-359.
Treadwell, D.F., & Harrison, T.M. 1994. Conceptualizing and assessing organizational image: Model
images, commitment, and communication. Communication Monographs, 61 (1), 63-85

286

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปั จจัยที่มีผลต่ อโอกาสในการซือ้ สินค้ าหรือบริการเพื่อลดหย่ อนภาษีตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ “ช็อปช่ วยชาติ”
Factors Affecting the Possibility to Buy Products or Services for Tax Deduction under
the Economic Stimulus Measure “Shop Chuai Chat”
วลัยพร เกษตรสุวรรณ1* และ ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์2
Walaiphon Kasetsuwan1* and Chatmongkon Wongrathanandha2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาว่าผู้ที่ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่ อลดหย่อนภาษี ตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” เป็ นกลุ่มผู้มีเงินได้ ที่มีรายได้ สงู และเป็ นผู้มีเงินได้ ที่ต้องชาระภาษี ตามที่รัฐบาล
ได้ คาดหวังไว้ และเพื่ อศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่ มีผลต่อโอกาสในการซื อ้ สินค้ าหรื อบริ การเพื่ อลดหย่อนภาษี ตาม
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ “ช็ อ ปช่ ว ยชาติ ” โดยส ารวจกลุ่ม ตัว อย่ า งนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท ภาคพิ เศษ คณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จานวน 655 คน โดยใช้ แบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่าผู้มีเงินได้ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนสูงและผู้มีเงินได้ ที่ต้องชาระภาษี มีโอกาสในการซือ้ สินค้ าหรื อบริ การเพื่อ
ลดหย่อนภาษี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” ซึง่ เป็ นไปตามที่รัฐบาลได้ กาหนดเป้าหมายไว้ จริ ง
นอกจากนี ้ยังพบว่า เพศ อาชีพ และความรู้ เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” มีผลต่อโอกาสใน
การซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี

ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate that people buying products or services for
tax deduction under the economic stimulus measure “Shop Chuai Chat” are those with high income
and are income taxpayers as expected by the government, and to examine other factors affecting the
possibility to buy products or services for tax deduction under the economic stimulus measure “Shop
Chuai Chat.” A survey was conducted with 655 master’s degree special program students of the
Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Bang Khen Campus, using questionnaires. It
was found that income taxpayers with high average monthly income and those liable for tax payment
truly had the possibility to buy products or services for tax deduction as expected by the government.
In addition, gender, occupation and knowledge about the economic stimulus measure “Shop Chuai
Chat” affected the possibility of buying products or services for tax deduction.
Key words: personal income tax, tax deduction, economic stimulus measure
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บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงชะลอตัวและจากปั ญหาหลาย ๆ ด้ าน ส่งผลให้ รัฐบาลต้ องออก
มาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมาถึงแม้ วา่ รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายมาตรการ แต่
ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ มากนัก ส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะกาลังซื ้อของประชาชนยังคงซบเซา ดังนันรั
้ ฐบาลจึงได้
เร่ งสร้ างบรรยากาศในการบริ โภคด้ วยมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่าย โดยเฉพาะในช่วงปี ใหม่ซงึ่ เป็ นช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อ
เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการบริ โภคภายในประเทศและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการหดตัวของภาคส่งออก
โดยมาตรการนันก็
้ คือ มาตรการทางภาษี เพื่อสนับสนุนโครงการ "ช็อปช่วยชาติ" ซึง่ รัฐบาลได้ ประกาศใช้ กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 310 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากรในพระราชกิจจานุเบกษา ซึง่ ได้ กาหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ดงั นี ้ “กาหนดให้ เงินได้ เท่าที่ได้ จ่ายเป็ นค่าซื ้อสินค้ าหรื อค่าบริ การตามจานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่น
ห้ าพันบาทเป็ นเงินได้ พึงประเมินที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณเพื่ อเสียภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา” ซึง่ หลักการ
สาคัญของมาตรการนี ้ได้ แก่ ผู้มีเงินได้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ซื ้อสินค้ าหรื อชาระค่าบริ การและได้ ใช้ บริ การในระหว่างวันที่
25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% สามารถนาเงินค่าซื ้อสินค้ าหรื อค่าบริ การที่ได้
จ่ายไปนันมาหั
้ กลดหย่อนเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาประจาปี ภาษี 2558 ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ต้องไม่เกิน
15,000 บาท และต้ องมีหลักฐานจากการชาระเงินดังกล่าวเป็ นใบกากับภาษี เต็มรู ป ซึง่ ต้ องขอจากผู้ประกอบการที่ได้ ชาระ
ค่าสินค้ าหรื อค่าบริ การนัน้ โดยมาตรการนี ้รัฐบาลคาดว่าจะทาให้ ประชาชนใช้ จ่ายเงินเป็ นค่าซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพิ่ม
มากขึ ้น และจะส่งผลให้ ยอดขายและยอดผู้ใช้ บริ การในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น
จากมาตรการทางภาษี ดังกล่าวจะเห็นได้ ว่ารั ฐบาลได้ คาดหวังว่า ผู้เข้ าร่ วมจะต้ องเป็ นผู้มีเงิ นได้ ที่มี
รายได้ สูงและมีภาระที่ จะต้ องต้ องชาระภาษี เงิ นได้ จึงจะเข้ าร่ วมซือ้ สินค้ าหรื อบริ การเพื่ อลดหย่ อนภาษี ตาม
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ “ช็ อปช่วยชาติ ” ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงต้ องการศึก ษาว่าผู้ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าหรื อบริ การเพื่ อ
ลดหย่อนภาษี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” เป็ นกลุ่มผู้มีเงินได้ ที่มีรายได้ สงู และต้ องชาระภาษี
ตามที่ รัฐบาลได้ คาดหวังไว้ จริ งโดยไม่ได้ เป็ นการซื ้อตามกัน โดยที่ตนไม่ได้ รับประโยชน์ ด้านภาษี นอกจากนี ผ้ ้ ู
ศึกษายังได้ ศกึ ษาเพิ่มเติมว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรื อไม่ที่อาจส่งผลต่อโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อน
ภาษี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว การศึกษานี ้ได้ รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือของ
การศึกษา โดยเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีเฉพาะเจาะจงจากนิ สิตระดับปริ ญญาโท ภาคพิเศษ ซึ่งกาลังศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ช่วงระยะเวลา
ตัง้ แต่ เ ดื อ นมกราคม 2559 ถึ ง พฤษภาคม 2559 จากผลการศึก ษาผู้ ศึ ก ษา คาดว่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
กรมสรรพากรและรั ฐบาลในการนาผลที่ได้ จากการศึกษาไปใช้ ในการวางแผนเพื่ อกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต
นอกจากนี ย้ ัง คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการจดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ มในการนาผลที่ ได้ จากการ
ศึกษาไปใช้ ในการวางแผนการตลาดเพื่อกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่มีปัจจัยตรงตามผลการศึกษาอันจะช่วย
เพิ่มยอดขายในช่วงที่รัฐบาลประกาศใช้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตได้ อีกด้ วย

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้ศึกษาได้ ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ แก่ แนวคิดและทฤษฎี ด้าน
ประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและการตัดสินใจซื ้อ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนภาษี รวมถึงได้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ สามารถสรุ ปได้ ดงั ต่อไปนี ้
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แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ ศึกษาเกี่ ยวกับประชากร ทัง้ นีเ้ พราะคาว่า “Demo”
หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า ประชาชน หรื อ ประชากร ส่วนคาว่า “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรื อ
“Description” ซึ่ ง แปลว่ า ลัก ษณะ ดั ง นั น้ เมื่ อ แยกพิ จ ารณาจากรากศั พ ท์ ค าว่ า “Demography” น่ า จะมี
ความหมายตามที่ กล่าวข้ างต้ นคือ วิชาที่ เกี่ ยวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง ,
2525) ทังนี
้ ้ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้ สรุ ปว่า แนวความคิดด้ านประชากรว่าเป็ นทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็ นความเชื่อที่วา่ คนที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากร
ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกันไปด้ วย ในขณะที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) George และ Michael
(2005) ได้ สรุ ปว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาคัญประกอบด้ วย อายุ เพศ ขนาดครอบครั ว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ และการศึกษา เป็ นต้ น
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซือ้
Kotler (2000) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior) ว่าหมายถึง การ
กระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้ มาแล้ วซึ่งการใช้ สินค้ าและบริ การ ทัง้ นี ้
หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจและการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ าโดยได้ ออกแบบ
โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค ว่าเป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจที่ทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ โดยมี จุดเริ่ มต้ นจาก
สิ่งกระตุ้นที่ทาให้ เกิดความต้ องการกระตุ้นผ่านเข้ ามาในความรู้ สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ ซึง่ ต่อมา Kotler and Keller
(2012) ได้ ส รุ ป ถึ ง เหตุจู ง ใจที่ ท าให้ เ กิ ด การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยจะต้ อ งเริ่ ม จากมี สิ่ ง กระตุ้ น
(Stimulus) ทางการตลาดและอื่นๆ ทาให้ เกิ ดความต้ องการ หลังจากที่ ผ้ ูบริ โภครั บรู้ ความต้ องการนัน้ ผ่าน
ความรู้ สกึ ของผู้บริ โภครวมกับลักษณะของผู้บริ โภค (Buyer’s Characteristics) จะส่งผลทาให้ เกิดการตอบสนอง
ของผู้บริ โภคผ่านกระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภค (Buyer’s Decision Process) ซึง่ การศึกษาครัง้ นี ้คาดการณ์
ว่าการได้ ลดหย่อยภาษี จะเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การของผู้มีเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ตามทฤษฏีของ Hoffman (1961) ได้ สรุ ปว่าการวางแผนภาษี คือการพยายามเคลื่อนย้ ายเงินสดซึง่ ปกติ
จะไหลไปยังหน่วยงานที่ ทาหน้ าที่ จัดเก็บภาษี ให้ ไหลกลับไปสู่กิจการ หน่วยงาน หรื อบุคคลแทน ฉะนัน้ การ
วางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การตัดสินใจเตรี ยมการเพื่อการปฏิบตั ิในอนาคตเกี่ยวกับภาษี ทงในระยะสั
ั้
น้
และระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่ จะให้ การเสียภาษี และการปฏิ บัติการเกี่ ยวกับ ภาษี เป็ นไปโดยถูกต้ องและ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร โดยการนารายการลดหย่อนมารวม
คานวณเพื่อเสียภาษี เป็ นจานวนน้ อยที่ สุดหรื อประหยัดที่ สุด (สุเทพ พงษ์ พิทักษ์ , 2541) ซึ่งสอดคล้ องกับ ผล
การศึกษาของ จุฑามาศ วาชิตพล (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทาประกันชี วิต พบว่าผู้ตดั สินใจซือ้
ประกันชีวิตจะให้ ความสาคัญแบบประกันชีวิตที่เบี ้ยประกันสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษี ได้
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตมีผ้ ูทาการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อการซือ้ สินค้ าหรื อ
บริ การ เช่น งานวิจัยของภัทรพร กิจชัยนุกูล (2556) พบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ วุฒิการศึกษา
รายได้ มีอิทธิพลต่อค่าใช้ จ่ายที่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ลักขณา ธนาการกร (2553) ซึ่ง
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซือ้ ของผู้บริ โภค สาหรั บ
การศึกษาในอดีตที่พบว่าผู้บริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปลดหย่อนภาษี
ได้ แก่ ทรรศวรรณ จันทร์ สาย (2555), อัคคกิตติ์ สมทอง (2553) และนพินดา หาญจริ ง (2549) เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตามงานวิจัย ในอดีตดังกล่าวพบว่ามักศึกษาเฉพาะการตัดสิ นใจซือ้ กองทุนรวมเพื่ อเป็ นการลงทุนและนาไป
ลดหย่อนภาษี มากกว่าเป็ นการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การทัว่ ไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครัง้ นี ้ สาหรับ ปั จจัย
ด้ านความรู้ ของผู้บริ โภคที่ มีผลต่อการซือ้ สินค้ าหรื อบริ การนัน้ พบว่า ระดับความรู้ ความเข้ าใจของผู้บริ โภคที่
ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าที่แตกต่างกัน (อภิรักษ์ ลีวฒ
ั นากุล, 2554)

สมมติฐานงานวิจัย
จากแนวคิดและทฤษฎีและผลการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การข้ างต้ น
จึงนามาสูส่ มมติฐานงานวิจยั ซึง่ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
รายได้ (REVENUES) เป็ นปั จจัย หลักที่ น ามาใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการคานวณเพื่ อเสีย ภาษี เงิ น ได้ บุคคล
ธรรมดา ซึง่ พบว่าผู้มีเงินได้ ที่มีรายได้ สงู มักหาค่าลดหย่อนเพื่อมารวมคานวณภาษี เงินได้ บุคคลธรรมให้ ลดน้ อยลง
(ลักขณา ธนาการกร, 2553 และอัคคกิตติ์ สมทอง, 2553) ผู้ศกึ ษาจึงคาดว่ารายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีเงินได้ มี
ผลต่อโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี ดังสมมติฐานที่ 1 ต่อไปนี ้
H1: รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีเงินได้ มีผลต่อโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี
การชาระภาษี (TAXPAID) การมีภาษี ที่ต้องชาระเป็ นปั จจัยที่ทาให้ รายรับสุทธิของผู้มีเงินได้ ลดลง ผู้มีเงิน
ได้ ที่ต้องชาระภาษี มกั หาวิธีการในการวางแผนภาษี เพื่อชาระภาษี ให้ น้อยลง (สุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์ , 2541) ผู้ศกึ ษาจึง
คาดว่า ผู้มีเงินได้ ที่ต้องชาระภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดามีโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี ตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” ดังสมมติฐานที่ 2 ต่อไปนี ้
H2 : ผู้มีเงินได้ ที่ชาระภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดามีโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี
เพศ (GENDER) เพศหญิงเป็ นเพศที่มีความละเอียดรอบคอบในเรื่ องการประหยัดและอดออม เป็ นเพศ
ที่รักษาผลประโยชน์ในเรื่ องทรัพย์สินได้ เป็ นอย่างดี (ทรรศวรรณ จันทร์ สาย, 2555 และอัคคกิตติ์ สมทอง , 2553)
ทาให้ เพศหญิ งมีการวางแผนการใช้ เงินได้ ดีกว่าเพศชาย ผู้ศึกษาจึงคาดว่าเพศหญิ งมีโอกาสที่จะซื ้อสินค้ าหรื อ
บริ การเพื่อลดหย่อนภาษี มากกว่าเพศชายดังสมมติฐานที่ 3 ต่อไปนี ้
H3: ผู้มีเงินได้ เพศหญิ งมีโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี มากกว่าเพศชาย
อายุ (AGE) อายุเป็ นปั จจัยที่แสดงถึงวุฒิภาวะของผู้มีเงินได้ ที่จะเกี่ยวพันถึงความคิดวิเคราะห์ในการใช้
เงิน รวมไปถึงการวางแผนเพื่อประหยัดภาษี (อัคคกิตติ์ สมทอง, 2553) ผู้ศกึ ษาคาดว่าผู้มีเงินได้ ที่มีอายุมากมี
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โอกาสที่จะซื ้อสินค้ าหรื อบริ การมากกว่าผู้มีเงินได้ ที่มีอายุน้อย เนื่องจากผู้มีเงินได้ ที่อายุมากมีประสบการณ์ และมี
การวางแผนการใช้ จ่ายได้ ดีกว่า ดังสมมติฐานที่ 4 ต่อไปนี ้
H4: อายุของผู้มีเงินได้ มีผลต่อโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี
สถานภาพการสมรส (STATUS) ปั จจัยด้ านสถานภาพการสมรสเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะของบุคคล
โดยสถานภาพสมรสเป็ นสถานภาพที่เชื่อว่ามีความมัน่ คงเนื่องจากผู้ที่สมรสแล้ วจะมีรายได้ ที่ต้องนามาใช้ จ่าย
ร่ วมกัน (ภัทรพร กิจชัยนุกลู , 2556) จึงทาให้ ผ้ มู ีเงินได้ ที่มีสถานภาพสมรสมีคา่ ใช้ จ่ายในครอบครัวมากกว่าผู้มีเงิน
ได้ ที่มีสถานภาพโสด รวมถึงต้ องมีการวางแผนทางภาษี เพื่อสร้ างอนาคตให้ กบั ครอบครัว ดังนันผู
้ ้ ศกึ ษาจึงคาดว่า
ผู้มีเงิ น ได้ ส ถานภาพสมรสมีโอกาสในการซื อ้ สิน ค้ าหรื อบริ ก ารเพื่ อลดหย่ อนภาษี เพื่ อประหยัดค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวมากกว่าผู้มีเงินได้ ที่มีสภานภาพโสดดังสมมติฐานที่ 5 ต่อไปนี ้
H5: ผู้มีเงินได้ สถานภาพสมรสมีโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี มากกว่าผู้ มีเงินได้
ที่มีสภานภาพโสด
อาชีพเกี่ยวกับบัญชีหรื อการเงิน (FIN) ผู้ศกึ ษาคาดว่าผู้มีเงินได้ ที่มีอาชีพเกี่ยวกับบัญชีหรื อการเงินจะมี
ทัศนคติต่อการวางแผนภาษี ได้ ดีกว่าผู้มีเงินได้ ที่มีอาชีพไม่เกี่ยวข้ องกับบัญชีหรื อการเงินเนื่องจากผู้มีเงินได้ ที่มี
อาชีพเกี่ยวข้ องกับบัญชีหรื อการเงินจะมีความรู้ และความเข้ าใจด้ านภาษี ได้ มากกว่าผู้ประกอบอาชีพสาขาอื่นๆ
จึงเป็ นที่มาของสมมติฐานที่ 6 ดังนี ้
H6: ผู้มีเงินได้ ที่มีอาชีพเกี่ยวกับบัญชีหรื อการเงินมีโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี
มากกว่าผู้มีเงินได้ ที่มีอาชีพไม่เกี่ยวกับบัญชีหรื อการเงิน
ความรู้ เกี่ยวกับหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” (SCORE) ความรู้ ความเข้ าใจเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ า (อภิรักษ์ ลีวฒ
ั นากุล, 2554) ดังนัน้ ผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับ
หลักการมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” ย่อมมีโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การมากกว่าผู้ที่มีความรู้ น้อย ดังสมมติฐาน
ที่ 7 ดังนี ้
H7: คะแนนความรู้ ของผู้มีเงินได้ มีผลต่อโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือผู้มีหน้ าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา แต่
เนื่องจากประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนที่ชดั เจน ผู้ศกึ ษาจึงได้ ใช้ วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นิ สิตปริ ญญาโท ภาคพิเศษ ที่กาลังศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จานวน 910 คน
เนื่องจากเป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ และมีหน้ าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา รวมถึง
มี ค วามหลากหลายในเรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล โดยได้ หัก แบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ นตัว อย่ า งทดสอบ (Pilot)
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แบบสอบถามที่กรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน และที่มีความผิดปกติ (Outlier) คงเหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน
655 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 72 ของขนาดตัวอย่างทังสิ
้ ้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครั ง้ นี เ้ ป็ นแบบสอบถามที่ ผ้ ูศึกษาได้ พัฒนาจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านภาษี เงินได้ จานวน 3 ท่าน ตรวจทานเพื่อความถูกต้ องเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา และได้ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน เพื่อมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยใช้ วิธี Kuder-Richardson (KR-20) ได้ คา่ เท่ากับ 0.7162

ผลการวิจัย
การศึกษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูศึกษาได้ ใช้ สมการถดถอยโลจิสติกส์ เชิงพหุ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อโอกาสในการซือ้
สินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” โดยสถิติเชิงพรรณนาสรุ ปได้
ใน Table 1 และผลการศึกษาสรุ ปได้ ใน Table 2 โดยตัวแบบที่ใช้ ในการศึกษาสรุ ปได้ ดงั นี ้
BUYi =

𝛽0+ 𝛽1REVENUESi + 𝛽2 TAXPAIDi + 𝛽3 GENDERi + 𝛽4 AGEi +𝛽5 STATUSi

+ 𝛽6FINi + 𝛽7SCOREi + εi
Table 1 Descriptive statistics of the factors affecting the possibility to buy products or services for tax
deduction
Standard
Variables
N
Mean
Minimum Median
Maximum
Deviation
BUY
655
0.3939
0.4890
0.0000
0.0000
1.0000
LNREV
655
10.4200
0.6013
8.9872
10.3090
13.4870
TAXPAID
655
0.8168
0.3871
0.0000
1.0000
1.0000
GENDER
655
0.6565
0.4752
0.0000
1.0000
1.0000
LNAGE
655
3.4466
0.1800
3.1355
3.4012
4.0775
STATUS
655
0.2076
0.4059
0.0000
0.0000
1.0000
FIN
655
0.4550
0.4983
0.0000
0.0000
1.0000
LNSCORE
655
1.9664
0.2741
0.6931
2.0794
2.3026
จากข้ อมูลทังหมด
้
655 ราย พบว่าผู้มีเงินได้ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 42,300 บาท (ค่าล็อคธรรมชาติ
10.420) โดยผู้เงินได้ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่าสุดอยู่ที่ 8,000 บาทต่อเดือน (ค่าล็อคธรรมชาติ 8.9872) และผู้มี
เงินได้ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดอยู่ที่ 720,000 บาท (ค่าล็อคธรรมชาติ 13.487) ผู้มีเงินได้ ส่วนใหญ่ต้องชาระ
ภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาคิดเป็ นร้ อยละ 81.68 ผู้มีเงินได้ แบ่งเป็ นเพศหญิ งจานวน 430 รายคิดเป็ นร้ อยละ
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65.65 อายุเฉลี่ยของผู้มีเงินได้ ที่ 32 ปี (ค่าล็อคธรรมชาติ 3.4466) ซึง่ อายุต่าสุดและสูงสุดอยู่ที่ 23 ปี (ค่าล็อค
ธรรมชาติ 3.1355) และ 59 ปี (ค่าล็อคธรรมชาติ 4.0775) ตามลาดับ ผู้มีเงินได้ มีสถานภาพสมรสหรื อเคยสมรส
คิดเป็ นร้ อยละ 20.76 ผู้มีเงินได้ มีอาชีพเกี่ยวกับบัญชีหรื อการเงินคิดเป็ นร้ อยละ 45.5 ผู้มี เงินได้ มีคะแนนความรู้
เกี่ยวกับหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7 คะแนน (ค่าล็อคธรรมชาติ
1.9664) โดยมีคะแนนต่าสุดอยู่ที่ 2 คะแนน (ค่าล็อคธรรมชาติ 0.6931) และมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 10 คะแนน (ค่า
ล็อคธรรมชาติ 2.3026) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ คา่ ล็อคธรรมชาติเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้ อมูล
Table 2 Logistic regression examining the factors affecting the possibility to buy products or services
for tax deduction
Variables

Expected
Sign

Coefficient

p-value

VIF

INTERCEPT
?
-19.5563
0.0010
REVENUES
+
1.3885***
0.0000
2.01
TAXPAID
+
2.5295***
0.0000
1.24
GENDER
+
0.4601**
0.0280
1.16
AGE
+
-0.5577
0.4700
2.17
STATUS
+
-0.6485**
0.0230
1.51
FIN
+
0.4740**
0.0140
1.06
SCORE
+
1.9485***
0.0000
1.04
Chi-square
182.1420***
0.0000
Nagelkerke R-square
0.3290
Overall Prediction Correct
69.47%
Observation
655
**/*** Significant level at 0.05 and 0.01 respectively
โดยที่
BUY
=
1 ถ้ าผู้มีเงินได้ ที่ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี และ 0 อื่น ๆ
REVENUES =
ค่าล็อคธรรมชาติรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีเงินได้
TAXPAID
=
1 ต้ องชาระภาษี และ 0 ไม่ต้องชาระภาษี
และ 0 เพศชาย
GENDER
=
1 เพศหญิง
AGE
=
ค่าล็อคธรรมชาติอายุของผู้มีเงินได้
STATUS
=
1 สถานภาพสมรส
และ 0 สถานภาพโสด
FIN
=
1 อาชีพเกี่ยวกับบัญชีหรื อการเงิน และ 0 อาชีพอื่น ๆ
SCORE
=
ค่าล็อคธรรมชาติคะแนนความรู้ เกี่ยวกับหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
“ช็อปช่วยชาติ”
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จากผลการศึกษาพบว่า รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือน (REVENUES) และการช าระภาษี (TAXPAID) มี
ความสัมพันธ์กบั โอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี จริ งตรงตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้ กาหนดไว้
ส่วนปั จจัยอื่นๆ ที่ พบว่ามีความสัมพันธ์ กับโอกาสในการซือ้ สินค้ าและบริ การ ได้ แก่ เพศ (GENDER) อาชี พ
เกี่ยวกับบัญชีหรื อการเงิน (FIN) และคะแนนความรู้ เกี่ยวกับหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ”
(SCORE) มีความสัมพันธ์ กับโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่
ผู้ศกึ ษาได้ คาดหวังไว้ ในขณะที่พบว่าสถานภาพการสมรสของผู้มีเงินได้ (STATUS) มีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากผู้มีเงินได้ ที่มีส ถานภาพสมรสอยู่ในช่วง
การสร้ างครอบครั วจึง อาจจะมีรายการลดหย่อนมากกว่าคนโสด เช่น ค่าลดหย่ อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุต ร
เบีย้ ประกันชี วิต ดอกเบี ย้ เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เป็ นต้ น ฉะนัน้ การลดหย่อน 15,000 บาทจากมาตรการฯ นี ้
จึงอาจไม่จูงใจให้ ผ้ ูมีเงิ นได้ ที่มีสถานภาพสมรสตัดสินใจซือ้ สินค้ าหรื อบริ การ สุดท้ ายการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ม่พ บ
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้มีเงินได้ (AGE) กับโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี ซึง่ ผู้วิจยั
คาดว่าอาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ผ้ ศู กึ ษาได้ เก็บข้ อมูล ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุใกล้ เคียงกัน จึงอาจ
ทาให้ มีภาระภาษี ที่ต้องชาระไม่ตา่ งกัน

สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ผู้มีเงินได้ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนสูงและผู้มีเงินได้ ที่ต้องชาระภาษี ซื ้อสินค้ าหรื อ
บริ การเพื่ อลดหย่อนภาษี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ “ช็ อปช่วยชาติ ” ซึ่งเป็ นไปตามที่ รัฐ บาลได้ ก าหนด
เป้าหมายไว้ จริ งและนอกจากนี ้ยังพบว่า เพศหญิงมีโอกาสในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี มากกว่า
เพศชาย ซึง่ ถ้ าหากรัฐบาลวางแผนจะใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี ้ในอนาคตควรเจาะจงไปยังกลุ่มผู้มีเงินได้ ที่
เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย สาหรั บผู้มีเงินได้ ที่มีสถานภาพโสด และผู้มีเงินได้ ที่มีอาชีพเกี่ยวกับบัญชีหรื อ
การเงินเป็ นกลุ่มหนึ่งที่พบว่ารัฐบาลควรให้ ความสาคัญเนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ให้ ความสนใจและเข้ าร่ วมมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้นอกจากกรมสรรพากรและรัฐบาลที่สามารถนาผลที่ได้ จากการศึกษาไปใช้ ในการวางแผน
กระตุ้นเศรษฐกิ จของประเทศแล้ ว ในส่วนของผู้ประกอบการจดทะเบี ย นภาษี มูล ค่าเพิ่ ม สามารถนาผลจาก
การศึกษาไปใช้ ในการวางแผนการตลาดเพื่อกาหนดกลุ่ม ลูกค้ าเป้าหมายที่มีปัจจัยตรงกับผลการศึกษานี ้ไปใช้
ในช่ วงที่ รั ฐบาลประกาศใช้ มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จ นี ใ้ นอนาคตได้ อีกด้ วย สาหรั บ ข้ อเสนอแนะสาหรั บ
การศึกษาครัง้ ต่อไป เนื่องผู้ศกึ ษาใช้ วิธีกาหนดกลุม่ ตัวอย่างโดยเจาะจงกลุม่ จากแหล่งเดียวจึงทาให้ มีข้อจากัดใน
การนาผลที่ได้ ไปใช้ อ้างอิง ดังนันผู
้ ้ ที่สนใจจะทาการศึกษาในครัง้ ถัดไปควรเก็บข้ อมูลจากหลายกลุ่มและควรเพิ่ม
ขนาดของข้ อมูลเพื่อจะได้ นาผลที่ได้ ไปใช้ อ้างอิงได้ อย่างน่าเชือถือ นอกจากนี ้หากสามารถเก็บจานวนเงินที่ผ้ มู ีเงิน
ได้ จ่ายไปเพื่ อซือ้ สินค้ าหรื อบริ การ และจานวนเงิ นที่ จ่ายภาษี ก็จะทาให้ ผลการศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ องนี ม้ ีความ
สมบูรณ์มากขึ ้น
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การศึกษาศักยภาพของการท่ องเที่ยวจังหวัดน่ าน
A Study of The Capability of Tourism in Nan Province
สุภทั ทิยา หล้ าคามี1* ยุรพร ศุทธรัตน์1 และ พิทวัส เอื ้อสังคมเศรษฐ์ 1
Supattiya Lahkhammee1*, Yuraporn Sudharatna1 and Pittawat Ueasangkomsate1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และการ
วิจัยเชิ งคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดินทางมาเที่ ยวจังหวัดน่าน
วิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ ค่าสถิ ติเชิ งพรรณา และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิ จในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และประชาชนในท้ องถิ่น วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจยั พบว่า การท่องเที่ยวจังหวัดน่านมีศกั ยภาพอยู่ในระดับสูง ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน อยู่ในระดับสูง ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สํ านักงานท่ องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัดน่ าน และประชาชนในท้ องถิ่ น พบว่า ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวมีความ
หลากหลาย มีนโยบายและการจัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มการท่องเที่ยวอยู่ตลอด อย่างไรก็ตาม หาก
ต้ องการส่งเสริ มให้ ศกั ยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดน่านดีขึ ้น สิ่งที่ควรทําคือการให้ ความรู้ อบรมทักษะ ตลอดจนทําการ
ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม และควรปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในเรื่ อง
ระยะทาง และการคมนาคมที่ยงั มีความไม่สะดวก
คําสําคัญ: ศักยภาพ ศักยภาพของการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน

ABSTRACT
This research aims to study the capability of tourism in Nan Province. This study is combination of
quantitative research and qualitative research methods. Firstly, Thai tourists being asked with a questionnaire
to analyze descriptive statistics and the technique of content analysis. Also, the entrepreneurs in Tourism
Industry perspective including Tourism Authority of Thailand, Nan Provincial Office of Tourism and Sports
and community leaders were select to in-depth interview as qualitative research method. The research found
that tourism in Nan Province are at high capability. The opinion of Thai tourists who visit Nan were rated at
high level. The stakeholder in Nan tourism industry including Tourism Authority of Thailand and people in the
community have suggested that there are high potential to serve the tourist such as the variety of tourism
resources, natural, historical place to visit. Moreover, there have supported policy and activities to motivate
and boost Nan’s tourism industry along the year. However, to improve the Nan’s capability of tourism skill,
this research suggest: training and educated tourism knowledge participants and skills, ensure more
promotion and communication to tourist foreigners. Additionally, problems and threats of the tourism
capabilityl in Nan such as long distant, inconvenient transportation, are needed to be considered.
Key words: capability l, potential of tourism in Nan Province, Nan Province
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คานา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ถื อเป็ นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทย
รายได้ จากการท่องเที่ยวจึงเป็ นฐานเศรษฐกิจหลักให้ กบั ประเทศ เป็ นแหล่งกระจายรายได้ และการจ้ างงาน และ
ช่วยเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กบั ชุมชน ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ ที่ดีในเรื่ องของความมีอธั ยาศัย
ไมตรี ที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าประเทศคู่แข่ง จากข้ อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอันดับขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในลําดับที่ 35 ของโลก และเป็ นอันดับที่ 10 ในภาคพืน้ เอเชีย อยู่ในอันดับตํ่ากว่า
ประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 11 ของโลก) และมาเลเซีย (อันดับที่ 25 ของโลก) และเมื่อพิจารณาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันแต่ละด้ าน พบว่าไทยมีความจุดเด่นในด้ านทรัพยากรธรรมชาติ (ลําดับที่ 16) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
การคมนาคมทางอากาศ (ลําดับที่ 17) โครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การนักท่องเที่ยว (ลําดับที่ 21) สําหรับปั จจัยที่
เป็ นเป็ นจุดอ่อนสําคัญของการท่องเที่ยวไทย ได้ แก่ ด้ านความปลอดภัย (ลําดับที่ 132) ด้ านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้ อม (ลําดับที่ 116) และด้ านสุขอนามัย (ลําดับที่ 89) (Travel and Tourism Competitiveness Index
Report, 2015) นอกจากนี ก้ ารท่องเที่ยวไทยยังมีจุดอ่อนที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น ปั ญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว
ความไม่พร้ อมของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ ยว ปั ญหาความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สินของ
นักท่องเที่ ยว ทักษะและองค์ความรู้ ของบุคลากรท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรั บของแหล่งท่องเที่ยว
รวมถึงปั ญหาการบริ หารจัดการของภาครั ฐ ความล้ าสมัยของกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย ดังนัน้ การ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยจึงต้ องให้ ความสําคัญกับการสร้ างความสมดุลของการพัฒนาทัง้
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (การะทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ เสนอให้ ปี 2558 เป็ นปี การท่องเที่ยววิถีไทย
(2015 Discovery Thainess) และให้ เป็ นวาระแห่งชาติ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2557) และใช้ “วิถีไทย”
เป็ นตัวนําสร้ างเอกลักษณ์ และส่งมอบประสบการณ์ การท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว รวมทังปลุ
้ กกระแส
ให้ คนไทยนิยมไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย และดํารงไว้ ซงึ่ วิถีไทย อีกทังยั
้ งเป็ นการบริ หารจัดการภาพลักษณ์ ของ
การท่องเที่ ยวไทย นอกจากนีไ้ ด้ จัดทําโครงการ 12 เมืองต้ องห้ าม...พลาด เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวในพื น้ ที่
จังหวัดเมืองรองที่ มีศักยภาพและมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละพื น้ ที่ ได้ แก่ จังหวัด
ลําปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรี ธรรมราช และตรัง เพื่อลด
ปั ญ หาการกระจุกตัวของนัก ท่ องเที่ ยว ส่งเสริ มการท่ องเที่ ย วชุมชน และช่วยชะลอการเดิน ทางไปยังพื น้ ที่ ที่
อ่อนไหวและมีนกั ท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับ (การะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
จังหวัดน่าน เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนื อของประเทศไทย ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ และถูกปกครองรวมเข้ ากับอาณาจักรล้ านนามา
เป็ นเวลาร่ วม 100 ปี จึงซึมซับวัฒนธรรมของอาณาจักรล้ านนาผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ทังใน
้
ด้ านของวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสถาปั ตยกรรมต่างๆ และแม้ ว่าปั จจุบนั ความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีได้ เข้ ามีบทบาทเป็ นอย่างมาก และด้ วยความเป็ นยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) ทําให้ ถกู ครอบงํา
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ได้ ง่ายทังในเรื
้ ่ องข่าวสาร กระแสนิยม วัฒนธรรมการแต่งตัว การบริ โภค และวัฒนธรรมต่างๆ แต่ทว่าจังหวัดน่าน
นันก็
้ ยงั คงไว้ ซงึ่ อัตลักษณ์ของจังหวัดน่านไม่เปลี่ยนแปลง ดังคํานิยามของคําว่า “วิถีไทย (Thainess)”
โดยวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยใช้ ทฤษฎี
Diamond Model ที่เสนอโดย Michael E. Porter หรื อที่เรี ยกว่าแบบจําลองเพชรแห่งความได้ เปรี ยบของชาติ
(Diamond Model of National Advantage) เพื่อวิเคราะห์ เงื่อนไขและสภาพแวดล้ อม ซึ่งปั จจัยภายใน 4
ประการ คือ 1) ปั จจัยในการดําเนินงาน (Condition Factors) 2) เงื่อนไขด้ านความต้ องการของตลาด (Demand
Conditions) 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนันสนุน (Related and Supporting Industries) 4) กลยุทธ์ องค์กร
โครงสร้ างและบริ บทของการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) และปั จจัย 4 ประการดังที่กล่าว
ข้ างต้ น แล้ วยังมีปัจจัยภายนอก คือ โอกาสหรื อเหตุสุด วิสัย (Chance) และบทบาทของรั ฐบาล (Role of
Government) ที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน (Michael E. Porter, 2008)

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เพื่อศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจยั ดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ที่ 1 อุปสงค์ขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาจังหวัดน่าน ผู้ศกึ ษาจึงใช้ วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ทราบจํานวนประชากรของ Yamane (1967) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ปี 2558
พบว่ามีจํานวนทังสิ
้ ้น 714,641 คน ทังนี
้ ้สถิติจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จ.น่าน ปี 2558 ทังนี
้ ้สถิติดงั กล่าวเป็ น
ข้ อมูลที่ยงั ไม่ผ่านมติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาข้ อมูลสถิตินกั ท่องเที่ยว จากการคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เท่ากับ 400 ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ แจกแบบสอบถาม
โดยทําการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองและได้ รับตอบกลับมาจํานวน 260 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 65
กลุม่ ที่ 2 อุปทานขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ใช้ เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ซึง่ ได้ แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว (ธุรกิ จที่ พักแรม 4 แห่ง ธุรกิ จนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2 แห่ง ธุรกิ จคมนาคมขนส่ง 1 แห่ง ธุรกิ จ
อาหาร 3 แห่ง และธุรกิจจําหน่ายสินค้ าที่ระลึก 6 แห่ง)
กลุม่ ที่ 3 ด้ านการสนันสนุนขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ ได้ แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานัก
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และประชาชนในท้ องถิ่น (เจ้ าหน้ าที่องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่ที่ศกึ ษา 5
แห่ง ได้ แก่ เทศบาลเมืองน่าน ตําบลม่วงตึ ้ด ตําบลป่ าคา ตําบลวรนคร และตําบลบ่อ)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ก็ บ รวบรวมข้ อมูล ปฐมภู มิ (Primary Data) ซึ่งมาจากการเข้ า พื น้ ที่ ศึก ษาเก็ บ
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาจังหวัดน่าน และการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ประกอบการธุรกิ จใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และประชาชนใน
ท้ องถิ่น สําหรับข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บข้ อมูลจากเอกสารที่ได้ รับการเก็บรวบรวมจากหนังสือ
ราชการ รายงาน บันทึกการประชุม สรุ ปผลการดําเนินงานของหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง วารสาร บทความ
จากห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ รายงาน วิทยานิพนธ์ และหนังสือต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ
1) การศึกษาศักยภาพของท่องเที่ ยวจังหวัดน่านจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ ยว
จังหวัดน่าน โดยใช้ แบบสอบถาม ผู้วิจัยจะใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทําการวิเคราะห์ ผล และใช้ ค่าสถิติเชิงพรรณา
แล้ วนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลออกมาในรู ปของการพรรณนา โดยแบ่งตามทฤษฎี Diamond Model ถึง
(Porter, 2008) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับ
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
เป็ นการศึกษาศักยภาพด้ านปั จจัยการดําเนินงาน และการศึกษาศักยภาพด้ านเงื่อนไขด้ านความต้ องการของ
ตลาด เป็ นข้ อคําถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จากนัน้
วิเคราะห์ ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้ หลักการของการแบ่งอัน ตรภาคชัน้ (Class Interval) ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี ้ ระดับน้ อยที่สดุ (1.00-1.49) ระดับน้ อย (1.50-2.49) ระดับปานกลาง (2.50-3.49) ระดับมาก
(3.50-4.49) และระดับมากที่สดุ (4.50-5.00) (วิเชียร เกตุสิงห์ , 2538) และส่วนที่ 3 คําถามปลายเปิ ดเป็ นการ
สอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาด้ านเงื่อนไขด้ านความต้ องการของตลาด และเพื่อศึกษาด้ านโอกาสและเหตุ
สุดวิสยั
2) การศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจากอุปทานขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก ใช้ ทฤษฎี Diamond Model (Porter, 2008) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจําแนก
ออกเป็ นด้ านต่าง ๆ ที่ตามที่กล่าวไว้ ในทฤษฎี ได้ แก่ ปั จจัยด้ านการดําเนินงาน เงื่อนไขด้ านความต้ องการของ
ตลาด อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุน กลยุทธ์ องค์กร โครงสร้ าง และการแข่งขัน บทบาทของรัฐบาล และ
โอกาส/เหตุสดุ วิสยั แล้ วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรู ปของการพรรณนา
3) การศึ ก ษาศัก ยภาพของการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด น่ า นจากกลุ่ ม สนั บ สนุ น ขององค์ ป ระกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึง่ ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกและใช้ ทฤษฎี Diamond Model (Porter, 2008) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การศึกษาศักยภาพของการท่ องเที่ยวจังหวัดน่ านจากความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวต่ อการท่ องเที่ยว
จังหวัดน่ าน
ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (60%) มีอายุระหว่าง 2833 ปี (17.7%) อายุระหว่าง 40-45 ปี (15.4%) มีรายได้ ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (14.2%) และ 50,000
บาทขึน้ ไป (13.8%) ส่วนใหญ่ เคยเดินทางมาเที่ ย วจังหวัดน่านแล้ ว (78.8%) เดินทางโดยใช้ รถยนต์ ส่วนตัว
(69.2%) และเครื่ องบิน (16.5%) และเข้ าใจว่าการท่องเที่ยววิถี ไทยหมายถึงการเดินทางเพื่อความสนุกสนาน
หรื อพักผ่อนหย่อนใจ (9.7%) การเดินทางมาเพื่อชมเทศกาลและประเพณีท้องถิ่น (15.7%) การเดินทางมาเพื่อ
ชิ มอาหารท้ องถิ่ น (5.0%) การเดินทางมาเพื่ อชมวิ ถีชีวิตของคนจังหวัดน่าน หรื อเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้ านจาก
พิพิธภัณฑ์ (18.0%) การเดินทางเพื่อสุขภาพ (0.5%) การเดินทางมาเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้ องถิ่น (9.2%) การ
เดินทางมาเพื่อชมศิลปวัฒนธรรม (12.2%) ทุกข้ อที่กล่าวมาเป็ นการท่องเที่ยววิถีไทย (29.7%) และรู้ จกั สถานที่
ท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดน่านมากที่สดุ คือ วัดพระธาตุแช่แห้ ง (19.0%) และวัดภูมินทร์ (18.1%)
การศึกษาศัก ยภาพของการท่ องเที่ ยวจังหวัดน่านจากความคิดเห็ นของนัก ท่องเที่ ยวเป็ นการศึกษา
ศักยภาพด้ านปั จจัยการดําเนิ นงาน และการศึกษาศักยภาพด้ านเงื่อนไขด้ านความต้ องการของตลาด พบว่า
ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวจังหวัดน่านต่อการท่องเที่ยวจังหวัดน่านโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.96) เมื่อ
พิจารณาแต่ละปั จจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยในการดําเนินงาน ด้ านทรั พยากรมนุษย์
(บุคลากรในอุตสาหกรรมนี ้มีทกั ษะความรู้ ความชํานาญ และมีการมีการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในการ
รองรับนักท่องเที่ยว) ระดับสูง ( x = 3.85 และ 3.78 ตามลําดับ) ด้ านทรัพยากรทางกายภาพ (แหล่งท่องเที่ยววิถี
ไทยในจังหวัดน่านมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และประชาชนในท้ องถิ่นมีอธั ยาศัยและไมตรี จิตอันดีงาม และ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมเป็ นอย่างดี) ระดับ สูง ( x =4.43 และ 4.29 ตามลําดับ) ด้ านทรั พยากรด้ านความรู้ (กลุ่ม
ตัวอย่างมีการสืบค้ นข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ จังหวัดน่านและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่านก่อนการเดินทางมากที่สดุ
จากอินเตอร์ เน็ต (37.1%) ครอบครัวหรื อเพื่อน (28.4%) หนังสือ/นิตยสารการท่องเที่ยว (14.5%) โทรทัศน์/วิทยุ
(9.6%) งานนิทรรศการการท่องเที่ยว (9.4%) และศูนย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง (1.0%) ด้ านต้ นทุน (ค่าใช้ จ่ายใน
การเดิ น ทางมาท่ องเที่ ย วมีร าคาเหมาะสม) ระดับ สูง ( x = 3.90) ด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐาน (การเดิน ทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดน่านมีความสะดวกสบายและมีสาธารณูปโภคพื ้นฐานมีคณ
ุ ภาพใช้ การได้ ดี) อยู่ในระดับสูง ( x
= 3.78 และ 3.72) ปั จจัยเงื่ อนไขด้ านความต้ องการของตลาด กลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยว่า จังหวัดน่านมีกิจกรรม
ท่องเที่ยววิถีไทยหลากหลาย อยู่ในระดับสูง ( x = 3.96) (Table 1)
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Table 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), ของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยว
นักท่องเที่ยวคิดว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมนี ้มี
ทักษะความรู้ ความชํานาญ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเตรี ยม
ความพร้ อมของบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยในจ.น่านมีคณ
ุ ค่าทาง
ศิลปะวัฒนธรรม
การเดินทางมาท่องเที่ยวจ.น่านมีความ
สะดวกสบาย
นักท่องเที่ยวเห็นว่าจ.น่านมีสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
มีคณ
ุ ภาพ ใช้ การได้ ดี
ประชาชนในท้ องถิ่นมีอธั ยาศัยและไมตรี จิตอันดี
งาม และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมเป็ นอย่างดี
นักท่องเที่ยวคิดว่าค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจ.น่านมีราคาเหมาะสม
มีกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยหลากหลาย
รวม

ค่ าเฉลี่ย
3.85

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย
0.761
สูง

3.78

.774

สูง

4.43

.633

สูง

3.78

.821

สูง

3.72

.787

สูง

4.29

.691

สูง

3.90

.736

สูง

3.96
3.96

.772
0.747

สูง
สูง

จากการสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาด้ านโอกาสและเหตุสดุ วิสยั โอกาส/เหตุสดุ วิสยั ที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดน่านมีภูมิทศั น์และธรรมชาติที่สวยงาม อากาศดี มีวฒ
ั นธรรมประเพณีและวิถี ชีวิตที่เป็ น
เอกลักษณ์ ประชาชนอัธยาศัยดีมีนํ ้าใจ เป็ นเมืองที่มีเอกลักษณ์ มีศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานที่โดดเด่น เป็ น
เมืองเก่าแก่ และมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ง อีกทังสิ
้ นค้ าที่ระลึกยังแสดงออกถึงเอกลักษณ์ ของ
ท้ องถิ่น มีความสวยงามและหายาก ซึง่ ถือว่าเป็ นโอกาสที่เอื ้อให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันได้ ระยะทาง
ในการเดินทาง และการคมนาคมที่ไม่สะดวก ทังการคมนาคมภายในจั
้
งหวัดและระหว่างเมือง เส้ นทางคดเคี ้ยว
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุทางท้ องถนน การเดินทางภายในจังหวัดไม่มีรถประจํา ทางทําให้ เดินทางไม่สะดวก และ
ในตัวเมืองมีไฟแดงมากเกินไป การหาข้ อมูลก่อนการเดินทางยากและไม่ค่อยละเอียด อีกทัง้ ยังมีความกังวลใน
เรื่ องของค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นอุปสรรคหรื อเหตุสุดวิสยั ที่
ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวจังหวัดน่านได้ นอกจากนี ้จากการสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ต้ องการให้ จงั หวัดน่านนําเสนอการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วิถีชีวิตของชาวจังหวัดน่านและได้ ไปใช้ ชีวิต
แบบใกล้ ชิดกับชาวบ้ านให้ มากขึ ้น (โฮมสเตย์) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนําเสนอการท่ องเที่ยวในรู ปแบบของ
ละครหรื อการท่องเที่ยวที่แสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดน่านที่ต่างกับจังหวัดอื่นในภาคเหนือ และเน้ นธรรมชาติ
ของป่ าไม้ เพราะจังหวัดน่านมีธรรมชาติที่สวยงาม
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2. การศึกษาศั กยภาพของท่ องเที่ยวจังหวั ดน่ านจากอุปทานขององค์ ประกอบของอุ ตสาหกรรมการ
ท่ องเที่ยว
จากการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอุปทานขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ซึง่ ได้ แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พกั แรม ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจอาหาร
และธุรกิจจําหน่ายสินค้ าที่ระลึก โดยจําแนกออกเป็ น 6 ด้ าน พบว่า
ด้ านปั จจัยในการดําเนินงาน ธุรกิจที่พกั มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื ้นฐานครบถ้ วน ในโรงแรมขนาดใหญ่
จะมีสระว่ายนํ ้า ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ห้ องประชุม/จัดเลี ้ยง อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ แหล่งท่องเที่ยว
สําคัญต่าง ๆ และบริ หารงานในลักษณะของธุรกิจครอบครัว บุคลากรบางแห่ งจึงยังไม่มีความรู้ ความชํานาญใน
ด้ านนี ้ แต่บคุ ลากรส่วนใหญ่เป็ นคนในท้ องถิ่นและมีประสบการณ์ ราคาห้ องพักขึ ้นอยู่กบั ฤดูกาล ในส่วนของธุรกิจ
จําหน่ายสินค้ าที่ ระลึกนัน้ มีหลากหลายประเภท ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับพื น้ เมืองเครื่ องเงิ น เครื่ องใช้ งาน
หัตถกรรมท้ องถิ่น เป็ นต้ น สินค้ าเหล่านี ้ส่วนใหญ่ทําขึ ้นโดยคนในท้ องถิ่น และทําขึ ้นมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ สามารถ
หาซื ้อได้ โดยทัว่ ไปและสินค้ าบางประเภทสามารถหาซื ้อได้ ในแหล่งท่องเที่ยวเท่านัน้ และมีการสาธิ ตวิธีการทํา
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดน่านจะเน้ นเส้ นทางนําเที่ยว 3 เส้ นทางหลัก คือ เส้ นทางการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน (หลวงพระบาง) และมีบริ การจองตัว๋ เครื่ องบิน
ของทุกสายการบิน สําหรับบุคลากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนันถื
้ อว่ามีน้อย เพราะ 1) ขาด
สถาบันการศึกษาที่ ให้ ความรู้ ด้ านการท่องเที่ ยวให้ กับคนท้ องถิ่ น 2) คนในพื น้ ที่ ที่ย้ายกลับมาอยู่ยังมีความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวน้ อย 3) คนที่มีความรู้ เรื่ องธุรกิจท่องเที่ยวไม่กลับมาที่ จังหวัดน่าน ฉะนัน้ บุคลากรส่วน
ใหญ่มาจากคนในครอบครั ว มัคคุเทศก์ ที่มี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวอย่างถูกต้ องยังคงมีน้อย สําหรั บ
ธุรกิจอาหารส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารพืน้ เมือง (อาหารเหนือ) ธุรกิจคมนาคมขนส่ง สําหรั บการขนส่งทางอากาศ
(เครื่ องบิน) สามารถบินตรงจากกรุ งเทพ-น่าน ได้ ที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองปลายทางสนามบินน่าน สายการ
บินที่ให้ บริ การได้ แก่ สายการบินนกแอร์ และไทยแอร์ เอเชีย โดยสายการบินนกแอร์ รองรับผู้โดยสารได้ ประมาณ
80 ที่นงั่ ต่อเที่ยวบิน และสายการบินไทยแอร์ เอเชียรองรับผู้โดยสารได้ ประมาณ 150 ที่นงั่ ต่อเที่ยวบิน ให้ บริ การ
ทุกวัน มีเที่ ยวบินตลอดทัง้ วัน การขนส่งทางบกสามารถเดินทางได้ โดยรถบัสโดยสารประจําทาง ได้ แก่ บริ ษัท
ขนส่ง จํ ากัด บริ ษัท สมบัติทัวร์ จํ ากัดบริ ษัท เชิ ดชัยทัวร์ บริ ษัท วิริ ยะแพร่ ทัวร์ และบริ ษัท วิ ริย ะทัวร์ แต่ไ ม่
สามารถเดินทางโดยรถไฟได้ โดยตรงหากได้ ต้องทําการต่อรถจากสถานรถไฟเด่นชัยจ.แพร่ และสามารถเดินทาง
โดยรถยนต์สว่ นตัวแต่เส้ นทางการเดินทางนันคดเคี
้
้ยวและมีความลาดชันสูง
ด้ านเงื่อนไขด้ านความต้ องการของตลาด พบว่า จังหวัดน่านถือได้ ว่ามีนักท่องเที่ยวมาใช้ บริ การอย่าง
สมํ่ าเสมอ โดยเฉพาะในช่ วงฤดูห นาว นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เดิ น ทางมายัง มีน้ อยประมาณ 5% ของ
นักท่องเที่ยวทังหมด
้
สินค้ าที่ร ะลึกของจังหวัดน่านมีมากมายหลายประเภทดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สินค้ าบาง
ประเภทเป็ นสินค้ าหายาก และมีขนตอนการทํ
ั้
าที่ซบั ซ้ อน ทําให้ มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ และดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวซื ้อ
ของที่ระลึกเหล่านัน้ สําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์นนนั
ั ้ กท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้ นทางการเดินทางได้ ตาม
แพจเก็จทัวร์ ที่บริ ษัทได้ จดั ทําขึ ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสว่ นใหญ่จะเป็ นนักท่องเที่ยวเดินทางแบบอิสระ
ด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุนของธุ รกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนัน้ จะมีความเกี่ยวข้ อง
และสนับสนุนกันเป็ นห่วงโซ่ เช่น ธุรกิจนําเที่ ยวและมัคคุเทศก์จดั ทําแพ็คเกจทัวร์ แบบเบ็ดเสร็ จ มีการจัดหาที่พกั
ให้ นําเที่ยว และจัดหามัคคุเทศก์ และธุรกิจที่พกั บางแห่งยังแบ่งพื ้นที่บางส่วนของโรงแรมเพื่อขายแพ็คเกจทัวร์
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บัตรโดยสาร และร้ านค้ าของที่ระลึกต่าง ๆ นอกจากนี ้ยังมีการเข้ าร่ วมโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดหรื อหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย และแต่ละธุรกิจมีสมาคมเพื่อเป็ นจุดศูนย์กลางใน
การกระจายข่าวสารและช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ อีกด้ วย
ด้ านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้ างและการแข่งขัน จังหวัดน่านเป็ นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก โครงสร้ างของธุรกิจ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงอยู่ในลักษณะของธุรกิจครอบครัว ปั จจุบนั การท่องเที่ยวในจังหวัดน่านกําลังขยายตัว และเป็ น
ที่ร้ ู จกั มากขึ ้น การเติบโตที่สงู ขึ ้นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมองว่าไม่ได้ ทําให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ขึ ้นแต่ทว่าทํา
ให้ ธุรกิ จการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเติบโตไปด้ วยกัน เป็ นธุรกิ จคู่ค้าที่ดีต่อกัน ส่งเสริ มให้ เศรษฐกิ จจังหวัดน่าน
เติบโต
ในส่วนของการกํ าหนดนโยบายของรั ฐบาล เช่น การกํ าหนดพื น้ ที่ สีเขี ยว ซึ่งเป็ นนโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้ องในการส่งเสริ มพืน้ ที่สีเขียวในชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหากไม่ศึ กษาข้ อมูลก่อนปลูก
สร้ างก็สง่ ผลทําให้ ต้องรื อ้ ถอนได้ รวมถึงขันตอนการขอใบอนุ
้
ญาตต่าง ๆ มีความยุ่งยากและล่าช้ าส่งผลกระทบให้
การต่อเติมสิ่งปลูกสร้ างทําได้ ช้าตามไปด้ วย การกําหนดการเสียภาษี ที่คอ่ นข้ างสูงและมีความซํ ้าซ้ อน นโยบายรถ
คันแรกส่งผลโดยตรงกับธุรกิ จคมนาคมขนส่งเพราะทํ าให้ นักท่องเที่ ยวหันมาเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัวเป็ น
จํานวนมาก อีกทัง้ การเข้ ามาของสายการบิ นต้ นทุนตํ่าทํ าให้ นักท่องเที่ ยวเลือกเดินทางโดยเครื่ องบิ นมากขึน้
เพราะเป็ นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติที่สวยงาม อากาศดี มีความเป็ นเอกลักษณ์ ชัดเจน อีกทัง้ ประชาชนใน
ท้ องถิ่นยังมีอธั ยาศัยที่ดี มีวิถีชีวิตที่สงบเรี ยบง่าย อนุรักษ์ การแต่งกายพื ้นบ้ าน สินค้ าที่ระลึกมีความสวยงาม หา
ได้ เฉพาะถิ่น ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันที่สําคัญของจังหวัดน่าน การเกิดภัยธรรมชาติ วิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ความขัดแย้ งทางการเมือง เช่น การปิ ดสนามบิน การก่อเหตุวางระเบิด ซึง่ ถือว่าเป็ นเหตุสดุ วิสยั ที่ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรงทําให้ นกั ท่องเที่ยวลดลงเป็ นจํานวนมาก
3. การศึ ก ษาศั ก ยภาพของการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด น่ านจากกลุ่ มสนั บ สนุ น ขององค์ ป ระกอบของ
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
จากการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มสนับสนุนขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ได้ แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และประชาชนในท้ องถิ่น พบว่า
ตังแต่
้ ปี 2558 เป็ นต้ นมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ มีนโยบายผลักดันและส่งเสริ มการท่องเที่ยววิถี ไทย โดย
รณรงค์และอนุรักษ์ ให้ มีการแต่งกายผ้ าพื ้นเมือง โดยเริ่ มจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การส่งเสริ มอาหารพื ้นเมือง
(อาหารเหนือ) และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เช่น
เมืองเก่าที่มีชีวิต ห้ องรับแขก หนาวนีก้ ระซิบรักที่เมืองน่าน และลูกหลานกตัญํูพาบุพการี เที่ยว เป็ นต้ น ซึง่ การจัด
กิจกรรมดังกล่าวมีการร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทังหน่
้ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้ องถิ่น สินค้ า
ชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง ๆ และในปี 2559 นีจ้ ะเน้ นสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นแหล่งของเจ้ าของชุมชน ใน
สโลแกนที่วา่ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” และในปี 2560 จะใช้ สโลแกนที่ว่า “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์
ลึกซึ ้ง” ซึง่ จะมีการเจาะลึกมากยิ่งขึน้ กล่าวคือ จะมีการส่งเสริ มสินค้ าชุมชน และจุดเด่นหรื อเอกลักษณ์ ของแต่ละ
พืน้ ที่ให้ เป็ นที่ ร้ ู จักมากขึน้ โครงสร้ างการบริ หารจัดการของจังหวัดน่านเน้ นการมีส่วนร่ วมของทุ กภาคส่วน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทัง้ หน่วยงานภาครั ฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีการร่ วมคิด
ร่ วมวางแผนบริ หารจัดการ และกําหนดวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ทําให้ มีการตัดสินใจที่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้
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การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ผลการตอบรับดีมาก เช่น การส่งเสริ มอนุรักษ์ ให้ แต่งกายพื ้นเมือง ประชาชนใน
พื ้นที่แต่งกายกันอย่างแพร่ หลาย ส่งผลให้ ร้านค้ าขายของที่ระลึกต่าง ๆ มีการพัฒนาสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการ
ของผู้บริ โภคมากขึ ้น และมีความทันสมัยมากขึ ้น ในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวต้ องอาศัยความร่ วมมือของ
ประชนชน และพบว่า อุปสรรคที่เกิ ดขึน้ ทุกครั ง้ ในการจัดงานคือ ขาดการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานหากมี
การบูรณาการร่ วมกันจะสามารถทําให้ การจัดกิจกรรมประสบความสําเร็ จมากยิ่งขึ ้น และจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
นันถื
้ อเป็ นโอกาสในการสร้ างชื่อเสียงให้ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมชุมชน และสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากยิ่งขึ ้น แต่ในการ
จัดกิจกรรมในแต่ละตังต้
้ องมีการประเมินผลการดําเนินงาน หากไม่ประสบความสําเร็ จตามที่คาดไว้ ก็อาจมีการลด
งบประมาณในการจัดงาน หรื อไม่อนุมตั ิในการจัดงานขึ ้น ทําให้ มีกิจกรรมที่มีไม่ต่อเนื่อง และการของบประมาณเพื่อ
ทําโครงการส่งเสริ ม/พัฒนาการท่องเที่ยวมีความซับซ้ อน และล่าช้ า ซึง่ เป็ นอุปสรรคอย่างมากในการดําเนินการ
จากการศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในท้ องถิ่น พบว่า
1. ผลการวิจยั ด้ านปั จจัยในการดําเนินงาน จังหวัดน่านมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทังแหล่
้ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์
ผู้อํานวยการกองส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยว และคณะ (2556) กล่าวว่า จังหวัดน่าน มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นทิว
เขา ร้ อยละ 80 ของพื น้ ที่ จังหวัดอีก ทัง้ ภู เขาที่ อยู่ใ นจังหวัดน่ านยัง เป็ นต้ น กํ าเนิ ดของแม่นํ า้ หลายสาย และ
เนื่องจากจังหวัดน่านนันได้
้ ถูกปกครองรวมเข้ ากับอาณาจักรล้ านนามาเป็ นเวลาร่ วม 100 ปี อีกทัง้ จังหวัดน่านมี
ความซับซ้ อนของภาษาและชาติพนั ธุ์ หลายกลุ่มมีถิ่นฐานนอกประเทศและได้ อพยพเข้ ามา จังหวัดน่านจึงได้ ซมึ
ซับวัฒนธรรมของอาณาจักรล้ า นนาและของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทัง้ ในด้ านของวิถีชี วิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ความเชื่อ และสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เห็นด้ วยว่าแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีไทย ในจังหวัดน่านมีคณ
ุ ค่าทางศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง และนักท่องเที่ยวเห็น ด้ วยว่าจังหวัด
น่านสาธารณูปโภคพื น้ ฐานมีคุณภาพใช้ การได้ ดี และการเดินทางมาจังหวัดน่านมีความสะดวกสบาย อยู่ใน
ระดับสูง สอดคล้ องกับ เสริ ฐ ไชยยานันตา (2559) ที่ได้ กล่าวว่า การเดินทางทางอากาศมีอตั ราการเติบโตของ
เที่ยวบินที่เพิ่มขึน้ เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีการจัดการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว องค์การปกครอง
ส่วนท่องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องต่าง ๆ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ การเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี ให้ การ
ต้ อนรั บที่ อบอุ่นแก่นักท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง จึงทํ าให้ การหาข้ อมูลการท่องเที่ ยว
จังหวัดน่าน มีการเก็บรวบรวมสถิติ ข้ อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงมีวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เอกสารประกอบกิจกรรม
สูจิบตั ร แผ่นพับ แผนที่ และรายละเอียดการท่องเที่ยว สามารถสืบค้ นได้ ทางอินเตอร์ เน็ต ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
ธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เห็นด้ วยว่า
นักท่ องเที่ ย วสามารถสื บค้ นข้ อมูล ต่าง ๆ ได้ จากครอบครั ว/เพื่ อน งานนิ ทรรศการการท่องเที่ ยวอินเตอร์ เน็ ต
หนังสือ/นิตยสารการท่องเที่ยว และโทรทัศน์ /วิทยุ เป็ นต้ น นอกจากนีย้ ังเห็นด้ วยว่าค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง ซึง่ สอดคล้ องกับราคาธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีการสนับสนุนด้ าน
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐและเอกชน สอดคล้ องกับ Porter
(2008) ที่ว่าหากอุตสาหกรรมใดมีปัจจัยการผลิตในพืน้ ที่ มากจะส่งผลให้ อุตสาหกรรมนันมี
้ ความสามารถหรื อ
ความพร้ อม และสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
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2. ผลการวิจยั เงื่อนไขด้ านความต้ องการของตลาด ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย กล่าวว่า จังหวัดน่านถือได้ ว่ามี
นักท่องเที่ยวมาใช้ บริ การอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังมี
น้ อยประมาณ 5% ของนักท่องเที่ยวทังหมด
้
สอดคล้ องกับสถิตินกั ท่องเที่ยวในปี 2015 มีนักท่องเที่ยวชาวไทย
เดินทางมาจังหวัดน่าน714,641และชาวต่างชาติจํานวน 17,805 คน คิดเป็ น 2.43% ของนักท่องเที่ยวทังหมดที
้
่
เดินทางมาจังหวัดน่าน (กรมการท่องเที่ยว, 2559) และความคิดเห็นของนักท่องเที่ ยวเห็นด้ วยว่าจังหวัดน่านมี
กิจกรรมท่องเที่ ยววิถีไทยหลากหลาย อยู่ในระดับสูง สอดคล้ องกับ Porter (2008) ที่ ว่าประเทศจะมีความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันถ้ าความต้ องการภายในประเทศมีผลทําให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการเปลี่ยนแปลง/พัฒนา
3. ผลการวิจัยอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้ องและสนับสนุน ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวนัน้ จะมีความ
เกี่ยวข้ องและสนับสนุนกันเป็ นห่วงโซ่ และแต่ละธุรกิจมีสมาคมเพื่อเป็ นจุดศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารและ
ช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ สอดคล้ องกับ (ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, 2553) ที่วา่ การรวมกลุม่ ของอุตสาหกรรมที่เกื ้อกูล
กัน ที่มีผลให้ เกิดการพัฒนาได้ ดีกว่าการแยกเดี่ยว
4. ผลการวิจยั กลยุทธ์องค์กร โครงสร้ างและการแข่งขัน สุรพล เธียรสูตร (2559) กล่าวว่า โครงสร้ างการ
บริ หารจัดการของจังหวัดน่านเน้ นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้
เรี ยนรู้ ถึงวิธีคิดของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังหน่
้ วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เมื่อนํากลุ่ม
เหล่านี ้มาเรี ยนรู้ ก็จะทราบข้ อจํากัดของแต่ละ และจะได้ แบ่งหน้ าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม มีการร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมออกแบบ ร่ วมบริ หารจัดการ ร่ วมวางแผน วิเคราะห์ข้อดี ผลเสีย และกําหนดวิสยั ทัศน์ร่วมกัน การเข้ า
มามีสว่ นร่ วมร่ วมกันทําให้ มีการตัดสินใจที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้ องกับที่ว่า การมีเป้าหมายร่ วมกัน
ทําให้ เกิดความชัดเจนในการบริ หาร ทําให้ องค์กรเกิดความเข้ มแข็งคนสามารถเป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันได้
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)
5. ผลการวิจัย โอกาสหรื อเหตุสุดวิสัยและบทบาทของรั ฐบาล Porter (2008) กล่าวว่า การกํ าหนด
นโยบายของรั ฐบาลได้ หรื อการตรากฎหมายต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บางนโยบาย/
กฎหมายส่งผลกระทบที่เอื ้อหรื อทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบ แต่ก็เป็ นเหตุสุดวิสยั /อุปสรรคต่ออีกธุรกิจ/หน่วยงาน
หนึ่ง สอดคล้ องกับ สุรพล เธี ยรสูตร (2559) ที่ว่านโยบายของรั ฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่เปิ ด
เส้ นทางการท่องเที่ยวน่าน-หลวงพระบาง ถือเป็ นโอกาสที่ทําให้ นักท่องเที่ยวรู้ จักจังหวัด น่านมากขึ ้น ก่อให้ เกิด
รายได้ ที่มากขึ ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ ้น จะทําให้ ไม่สามารถคัดครองนักท่องเที่ยว
ได้ ทุกกลุ่ม อีกประการหนึ่ง คือ จังหวัดน่านมีการท่องเที่ยวแบบผสมผสาน ทัง้ เชิงนิเวศและเชิงศิลปวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็จะมีเส้ นทางเป็ นภูเขา มีความลาดชันเป็ นส่วนใหญ่ สอดคล้ องกับการสอบถามความ
คิดเห็นเพิ่มเติมนักท่องเที่ยวเห็นว่าการคมนาคมไม่สะดวก เส้ นทางคดเคี ้ยวเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุทางท้ องถนน
ทัง้ การคมนาคมภายในจังหวัดและระหว่างเมือง นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวจึงทําให้ เกิดความแออัด อีกทังในตั
้ วเมืองถนนแคบ ส่งผลกระทบต่อคนในพื ้นที่หรื อผู้ที่ไม่มีส่วนได้ ส่วน
เสียกับกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี ้ วิภาวรรณ วงศ์ประสิทธิ์ (2559) กล่าวว่านโยบายรถคันแรกส่งผลโดยตรงกับ
ธุรกิจคมนาคมขนส่งเพราะทําให้ นกั ท่องเที่ยวหันมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็ นจํานวนมาก อีกทังการเข้
้
ามา
ของสายการบินต้ นทุนตํ่าทําให้ นกั ท่องเที่ยวเลือกเดินทางโดยเครื่ องบินมากขึ ้น
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สรุป
จากการวิจยั เรื่ องการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน พบว่า การท่องเที่ยวจังหวัดน่านส่วน
ใหญ่ มีศัก ยภาพอยู่ในระดับ สูง ความคิดเห็ นของนัก ท่ องเที่ ย วต่อการท่ องเที่ ย วจังหวัดน่านต่อปั จ จัยในการ
ดําเนินงาน และเงื่อนไขด้ านความต้ องการของตลาดทัง้ 2 ปั จจัยอยู่ในระดับสูง และจากการศึกษาศักยภาพของ
ท่องเที่ยวจากธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประชาชน พบว่า ทรัพยากร
การท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทัง้ แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม มี
นโยบาย โครงการ และการจัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มการท่องเที่ยวอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามหาก
ต้ องการส่งเสริ มให้ ศกั ยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดน่านดีขึ ้น สิ่งที่ควรทําคือการให้ ความรู้ อบรมทักษะ ตลอดจนทํา
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม และควรปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรค
ในเรื่ อง ระยะทาง และการคมนาคมที่ยงั มีความไม่สะดวก
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การยอมรั บของผู้บริโภคภายในประเทศไทยต่ อข้ าวนึ่งและข้ าวฮาง
Consumer Acceptance for Parboiled Rice and Koa Hang Rice of Domestic Consumer
เริงชัย ตันสุชาติ1* วัสสนัย วรรธนัจฉริ ยา2 อารี วิบลู ย์พงศ์3 เรนัส เสริ มบุญสร้ าง4 และ พายัพ ต๋าคาธรรม1
Roengchai Tansuchat1*, Wassanai Wattanutchariya2, Aree Wiboonpongse3, Renus Sermboonsang4 and Payap Tarkhamtham1

บทคัดย่ อ
ประเทศไทยมีการส่งออกข้ าวนึง่ มากเป็ นอันดับสองรองจากข้ าวขาวและเป็ นอันดับสองของโลกรองจากอินเดีย แต่
ไม่มีการจาหน่ายข้ าวนึ่งในประเทศมีเพี ยงแค่ข้าวฮางที่ มีกระบวนการผลิตที่คล้ ายคลึงกันทัง้ แช่ข้าว นึ่งข้ าว และสีข้าว
เพียงแต่เป็ นการผลิตจากภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน วัตถุประสงค์คือ ศึกษาการยอมรับข้ าวนึ่งชันคุ
้ ณภาพส่งออกของผู้บริ โภคใน
ประเทศ ความแตกต่างในการผลิต คุณลักษณะของข้ าว และแนวโน้ มตลาดภายในประเทศโดยเปรี ยบเทียบกับข้ าวฮาง และ
ศึกษาแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของตลาดข้ าวนึง่ ภายในประเทศสาหรับกลุม่ ผู้บริ โภคเฉพาะ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ การยอมรั บข้ าวนึ่งน้ อยกว่าข้ าวฮาง เพราะข้ าวนึ่งมีเนือ้ สัมผัสแข็งกว่าและร่ วนกว่าข้ าวฮาง และกลิ่นเฉพาะที่ ไม่เป็ นที่
นิยมสาหรับผู้บริ โภคชาวไทย ส่วนการตลาดข้ าวนึง่ ภายในประเทศที่เป็ นไปได้ ควรเป็ นกลุม่ บริ โภคข้ าวเพื่อสุขภาพ

ABSTRACT
Thailand’s parboiled rice were the second largest rice export after white rice, and the world's
second-largest rice exporter after India. However, no parboiled rice is sold in Thailand. There was just koa
hang rice which were similar production process such as soaking, steaming and scrubbing, but was
produced from indigenous knowledge. The objectives were to study consumer acceptance for export quality
parboiled rice, characteristics and attributes of rice and trend of domestic market for parboiled rice
compared with koa hang rice, and to study possibility trend of domestic parboiled rice market for specific
consumer. The result showed that observations were acceptance to parboiled rice less than koa hang rice
because parboiled rice has harder texture and crumbly than koa hang rice, and smell that is not popular for
Thai consumers. The potential domestic parboiled rice market should target on healthy rice consumers.
Keywords: Parboiled rice, Consumer test, Koa Hang Rice
*Corresponding author, email address: roengchai_t@yahoo.com
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คานา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพการผลิตข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพสาหรั บบริ โภคภายในประเทศและส่งออก
ไปยังต่างประเทศ โดยในปี 2558 ข้ าวที่ไทยส่งออกไปต่างประเทศมีหลายชนิด โดยข้ าวที่ส่งออกมากที่สดุ 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ ข้ าวขาว ( 34.15% มูลค่า 66.20 พันล้ านบาท) ข้ าวนึ่ง ( 26.01% มูลค่า 50.41 พันล้ านบาท) ข้ าวหอม
มะลิ ( 25.94% มูลค่า 50.28 พันล้ านบาท) ดัง Figure 1 โดยข้ าวนึ่ง (Parboiled Rice) คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้ มา
จากการนาข้ าวเปลือกมาผ่านกระบวนการแช่ข้าวด้ วยนา้ ร้ อน แล้ วจึงผ่านกระบวนการนึ่งข้ าวด้ วยไอนา้ จากนัน้
นาไปอบ สีเอาเปลือกออก และขัดมัน ตามลาดับ การทาข้ าวนึ่งเป็ นการปรั บปรุ งคุณภาพการสี ทาให้ ข้าวหัก
น้ อยลงและปรับปรุ งคุณค่าทางโภชนาการของข้ าว เพราะสารอาหารจากชันเปลื
้ อกจะซึมเข้ าไปในเนื ้อระหว่างการ
แช่และการนึ่ง ทาให้ ข้าวนึ่งหรื อข้ าวนึ่งที่ได้ จะมีตงแต่
ั ้ สีขาวใสจนถึงสีเหลืองอ่อน จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าข้ าว
นึง่ เป็ นข้ าวมี คุณค่าโภชนาการและส่วนประกอบของแร่ ธาตุมากกว่าข้ าวขาวปกติ (อัมพิกา, 2547) จึงจัดได้ ว่าเป็ น
ข้ าวในกลุม่ เพื่อสุขภาพเช่นเดียวกับข้ าวกล้ อง ข้ าวกาบา ข้ าวฮาง หรื อข้ าวฮางงอก

Figure 1 Parboiled Rice Export Value
Figure 2 Parboiled Rice Import Value
Source: The Custom Department (2016)

ถึงแม้ ในปี 2558 ไทยจะเป็ นผู้ส่งออกข้ าวนึ่งเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองลงมาจากอินเดีย (3,666,123 ตัน)
โดยมีประเทศผู้นาเข้ าข้ าวนึ่งจากประเทศไทยที่สาคัญนันอยู
้ ่ในทวีปแอฟริ กา และตะวันออกกลางคิดเป็ น 84% และ
13% ของปริ มาณการส่งออกข้ าวนึ่งรวม ได้ แก่ ไนจีเรี ย แอฟริ กาใต้ เบนิน เยเมน สหรั ฐอาหรับเอมิเรต เป็ นต้ น แต่
สาหรับตลาดข้ าวนึ่งภายในประเทศแล้ วจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูประกอบการโรงสี และผู้ส่งออกข้ าวนึ่งไทยรวมถึงการ
สารวจตลาดในห้ างสรรพสินค้ ากลับ พบว่า ไม่มีการวางจาหน่ายข้ าวนึง่ ชันคุ
้ ณภาพที่ส่งออกจาหน่ายภายในประเทศ
เลย สอดคล้ องกับสถิติการนาเข้ าข้ าวนึ่งของไทยที่มีปริ มาณน้ อยมาก จาก Figure 2 พบว่า ในปี 2559 มีมลู ค่าการ
นาเข้ าข้ าวนึ่งสูงกว่าปี ก่อนหน้ าประมาณ 281.72% ซึง่ เป็ นการนาเข้ าจากลาวและเวียดนาม โดยจากการสัมภาษณ์
สมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย พบว่า เป็ นการนาเข้ าเพื่ อส่งออกไปต่างประเทศ(Re-export) ไม่ได้ เพื่ อการบริ โภค
ภายในประเทศ ส่งผลให้ ข้าวนึ่งของไทยต้ องพึ่งพิงการส่งออกเกือบทังหมด
้
ซึง่ แตกต่างจากประเทศอินเดียซึง่ เป็ นคู่
แข่งขันที่สาคัญที่ชาวอินเดียทางตอนใต้ ของประเทศนิ ยมรั บประทานข้ าวนึ่งเป็ นอาหารหลักหรื อนาไปแปรรู ปเป็ น
อาหารเช่น โดซา หรื อคันจิ เป็ นต้ น นาไปสูค่ าถามของงานวิจยั คือ เหตุใดผู้บริ โภคชาวไทยจึงไม่บริ โภคข้ าวนึ่ง
นอกจากข้ าวนึ่งที่ ทาการผลิ ตในระดับอุตสาหกรรมเพื่ อการส่งออกแล้ ว จากการส ารวจตลาดพบว่า มี
ผลิตภัณฑ์ข้าวอีกชนิดหนึ่งที่มีกรรมวิธีแปรรู ปโดยการนึ่งเช่นเดียวกัน แต่เกิดจากภูมิปัญญาพืน้ บ้ านที่เรี ยกว่า ข้ าว
ฮาง (Koa Hang Rice) และข้ าวฮางงอก (Germinated Koa Hang Rice) โดยมีขนตอนการผลิ
ั้
ตเช่นเดียวกับการผลิต
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ข้ าวนึง่ ได้ แก่ การแช่ นึง่ และสี แต่ผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน ปั จจุบนั ข้ าวฮางเริ่ มเป็ นนิยมสาหรับบริ โภคมากขึ ้นทัง้
ในและต่างประเทศ นาไปสู่คาถามคือ ข้ าวนึ่งและข้ าวฮางมีความเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร และสาหรั บผู้บริ โภค
ภายในประเทศมีการยอมรับระหว่างข้ าวพาร์ บอย์หรื อข้ าวนึ่งที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและข้ าวฮาง
หรื อข้ าวนึง่ ที่ผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชนเป็ นอย่างไร
ดังนัน้ วัตถุ ประสงค์ ของการศึกษาคื อ ศึกษาการยอมรั บ ข้ าวนึ่ งชั น้ คุณภาพส่ งออกของผู้ บริ โภคโดย
เปรี ยบเทียบกับข้ าวฮาง ศึกษาความแตกต่างในการผลิตและแนวโน้ มตลาดภายในประเทศของข้ าวนึ่งและข้ าวฮาง
รวมถึงศึกษาแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของตลาดข้ าวนึ่งภายในประเทศสาหรับกลุ่มผู้บริ โภคเฉพาะ ผลการศึกษาได้
ชี ใ้ ห้ เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างข้ าวนึ่งและข้ าวฮางทัง้ ในกรรมวิธี การผลิต คุณลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมี รวมถึงระดับการยอมรับของผู้บริ โภคระหว่างข้ าวทัง้ 2 ชนิด และแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ของ
ตลาดข้ าวนึง่ ภายในประเทศสาหรับกลุม่ ผู้บริ โภคภายในประเทศ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในอดีตที่ผ่าน
มามีการศึกษาเกี่ ยวกับข้ าวนึ่งหรื อข้ าวนึ่งภายในประเทศน้ อยมากเป็ นเพี ยงการศึกษาทางด้ านอุปทาน (Supply
side) เช่น การผลิต และการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างมูลค่า ได้ แก่ น ้าฝน ศีตะจิตต์ และอรอนงค์ นัยวิกุล (2546) ที่
พยายามหาสภาวะข้ าวเปลื อกนึ่งในระดับห้ องปฏิ บัติการเพื่ อสนับสนุนให้ เกิ ดการผลิ ตและการบริ โภคข้ าวนึ่ ง
ภายในประเทศ วัสสนัย วรรธนัจฉริ ยา(2553) ทาการศึกษาห่วงโซ่อุปทานข้ าวนึ่ง โดยผลการศึกษาพบว่า กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในโซ่อุปทานจะเป็ นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าแต่จาเป็ น เช่นการรั บส่งข้ าวในแต่ละขัน้ ตอน ถ้ าพิจารณาใน
ด้ านของเวลาพบว่าเวลาที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมเพิ่มมูลค่า เช่น การปลูก และการแปรรู ป ทัง้ นีส้ ดั ส่วน
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าก็มีถงึ 15% ซึง่ เกิดจากขันตอนการพั
้
กข้ าว หากจะเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อปุ ทาน ผู้ผลิตควร
จะดาเนิ นการในด้ านการวางแผนการผลิตแลการจาหน่ายให้ เหมาะสม วัสสนัย วรรธนัจฉริ ยา(2553) ได้ ทาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้ าวนึ่งตามแนวคิดการบริ โภคตามอารมณ์ โดยท าการแบ่งกลุ่มผู้บริ โภคเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่
Satisfaction, Innovation, Intuition และ Perfection ผลการศึกษาพบว่า แต่ละกลุ่มผู้บริ โภคมีความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อทาการพัฒนาต้ นแบบและนาไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริ โภคพบว่า มีความพึง
พอใจในตัวผลิตภัณฑ์ ในระดับปานกลาง และ วัสสนัย วรรธนัจฉริ ยา และคณะ (2554) ที่ได้ ทาการศึกษาด้ านการ
ผลิตและการตลาดพาร์ บอยล์ในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่าด้ านตลาดข้ าวพาร์ บอยล์ในประเทศไทยนัน้ ยัง
ไม่เป็ นที่ นิยมบริ โภค โดยผู้บริ โภคไม่ร้ ู จักตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรจะมีการวางกลยุทธ์ ด้านการตลาดเพื่ อให้ ข้าวพาร์
บอยล์สามารถมีการจัดจาหน่ายภายในประเทศได้ มากขึ ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาความแตกต่างในการผลิตและแนวโน้ มตลาดภายในประเทศของข้ าวนึ่งเทียบกับข้ าวฮางอาศัยการ
สัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการผลิตและผู้ส่งออกข้ าวนึ่งและข้ าวฮางของไทย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ร่ วมการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Depth Interview) ด้ วยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured Interview)
แบ่งเป็ นผู้ประกอบการข้ าวนึง่ 5 รายได้ แก่ (1) บริ ษัท ไรซ์แลนด์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (2) บริ ษัท กมลกิจ จากัด (3)
บริ ษัท แคปปิ ตัลซีเรี ยลส์ จากัด (4) บริ ษัท ซี.พี. อินเตอร์ เทรด จากัด (5) บริ ษัท เอเชีย โกลเด้ นไรซ์ จากัด และ
ผู้ประกอบการข้ าวฮาง 5 ราย (1) กลุ่มข้ าวฮางบ้ านสุขสาราญ จ. หนองบัวลาพู (2) กลุ่มเกษตรกรข้ าวฮางงอกสกลทวา
ปี จ. สกลนคร (3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ าวฮางงอกหอมสกลทวาปี บ้ านโนนกุก จ.สกลนคร (4) กลุ่มเกษตรกร
บ้ านน้ อยจอมศรี จ.สกลนคร และ (5) กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรบ้ านจาปา อ. วาริ ชภูมิ จ. สกลนคร
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สาหรั บการวิเคราะห์ คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของข้ าวนึ่งจานวน 141 ตัวอย่างเทียบข้ าวฮาง
จานวน 19 ตัวอย่าง ประกอบไปด้ วย (1) การวิเคราะห์ ส่วนประกอบหลักที่มีอยู่ในข้ าวโดยประมาณ (Proximate
Analysis of Foods) ได้ แก่ การวัดความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้ า และ คาร์ โบไฮเดรต รวมถึงวิตามินที่สาคัญ (2) การ
วิเคราะห์ ทางกายภาพ ได้ แก่ การวัดสีข้าวด้ วยระบบ L*, a* และ b* ในระบบ Hunter ด้ วยเครื่ องวัดค่าสี Chroma
meter model CR-400 (KONICA Minolta CR-400, Japan) และการวัดขนาดของเมล็ดข้ าว กว้ าง:ยาว:หนา ด้ วย
เครื่ อง Electronic Digital Caliper และ (3) การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะเนื ้อสัมผัส (Texture Analysis) ด้ วย TA-XT. plus
Texture Analyzer Stable Micro System เพื่อให้ ได้ ค่าลักษณะเฉพาะของเนื ้อสัมผัส ได้ แก่ Hardness, Cohesiveness
Springiness, Gumminess, Chewiness และ Adhesive (4) การวิเคราะห์อะมิโลสในห้ องปฏิบตั ิการ
ส่วนการศึกษาการยอมรับข้ าวนึ่งคุณภาพส่งออกของผู้บริ โภคนัน้ จะอาศัยการวัดความรู้ สึกรวมหรื อการรับรู้
องค์รวม (Overall Impression) แบบอินทิเกรดความรู้ สกึ หลายชนิด (เห็น ดม และชิม) และหลายระดับให้ เป็ นหนึ่งเดียว
และให้ ผ้ ทู ดสอบตัดสินใจออกมาเป็ นระดับของความพอใจ (Hedonic Scale Rating) (ปราณี อ่านเปรื่ อง, 2551) ทัง้
ก่อนและหลังจากการได้ ชิ มข้ าวทัง้ 2 ชนิ ด โดยตัวอย่างข้ าวที่ นามาทดสอบคือ ข้ าวนึ่งสี กลางคุณภาพส่งออกไป
ต่างประเทศ และข้ าวฮางจากกลุม่ เกษตรกรข้ าวฮางงอกหอมสกลทวาปี บ้ านโนนกุก จ. สกลนคร กลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่าง
ทัง้ หมด 300 ตัวอย่าง ได้ มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้เข้ าร่ วมงาน THAIFEX แล้ วน ามาประมวลด้ วย
ความถี่และร้ อยละของความพึงพอใจแบบ Likert Scale เกณฑ์ 5 ระดับในด้ านสี กลิ่น รสชาติ และเนื ้อสัมผัสของข้ าว

ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการสัมภาษณ์พบว่าข้ าวนึง่ มีความเหมือนและความแตกต่างกับข้ าวฮางหลาย
ประการแยกเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1. พันธุ์ข้าว: ข้ าวนึ่งนิยมใช้ ข้าวเนื ้อแข็ง (อะไมโลสสูง) ที่มีเมล็ดยาวเป็ นสาคัญ เช่น กข 31 กข41 กข49
ชัยนาท 1 เป็ นต้ น ทังนี
้ เ้ นื่องจากผู้บริ โภคในตลาดต่างประเทศนิยมข้ าวที่เมื่อหุงเสร็ จแล้ วมีลกั ษณะค่อนข้ างแข็งและ
ร่ วน ส่วนข้ าวฮางนัน้ ส่วนใหญ่ใช้ ข้าวที่มีความนุ่มกว่า (อะไมโลสต่า) ได้ แก่ ข้ าวหอมมะลิ 105 และข้ าวสีพนั ธุ์ต่างๆ
เช่น ข้ าวลืมผัว ข้ าวหอมมะลิแดง ข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ สาเหตุสาคัญคือ ผู้บริ โภคภายในประเทศชอบข้ าวที่น่มุ และหอม
2. ขันตอนการผลิ
้
ต: ข้ าวทัง้ สองชนิดมีขนั ้ ตอนการผลิตคล้ ายกัน ตังแต่
้ ทาความสะอาดข้ าวเปลือกเพื่อคัด
แยกสิ่งเจือปน ตามด้ วยการแช่น ้า การนึง่ การลดความชื ้น (การอบหรื อการตาก) จากนันน
้ าไปสีและคัดแยกสีเมล็ดข้ าว
ตามลาดับ ส่วนที่ แตกต่างกันคือ ข้ าวนึ่งนัน้ เป็ นกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เป็ นการผลิตจานวนมาก
(Mass Production) มีเทคโนโลยีการผลิตและเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและใช้ ปัจจัยทุนมาก (Capital Intensive) ในขณะที่
ข้ าวฮางนัน้ เป็ นการผลิ ตโดยอาศัยภู มิ ปั ญญาและใช้ เครื่ องมื อที่ มี ในท้ องถิ่ น และภายหลังจากขัน้ ตอนการแช่
ข้ าวเปลือกจะตามด้ วยการบ่มเพื่อให้ เกิดกระบวนการงอก เมล็ดข้ าวที่ได้ จึงมีจมูกข้ าวอยู่เต็มเมล็ด และส่วนใหญ่มีการ
ขัดสีน้อยและจาหน่ายในลักษณะกล้ อง เป็ นการผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน และใช้ แรงงานมาก (Labor Intensive)
3. กลุ่มลูกค้ า/ผู้บริ โภค: ข้ าวนึ่ง คือ ตลาดต่างประเทศเกื อบทัง้ หมด ส่วนใหญ่ อยู่ในทวี ปแอฟริ กาและ
ตะวันออกกลาง ไม่มีการจาหน่ายในประเทศไทย ส่วนข้ าวฮางมีการจาหน่ายให้ กบั ผู้บริ โภคภายในประเทศ
Category
Parboiled Rice
Koa Hang Rice

Rice
Width
2.08
2.10

Length
7.15
7.73

Breadth
1.78
1.68

L*
53.25
50.96
310

a*
0.43
2.85

b*
12.21
15.97

Cooked Rice
L*
a*
b*
56.01
-1.13
5.02
51.96
0.21
10.79
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Table 1 Physical Profile Analysis between Parboiled Rice and Koa Hang Rice
4. คุณลักษณะทางภายภาพ: โดยขนาดของเมล็ดข้ าวทัง้ สองชนิดนัน้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
เนื่องจากใช้ ข้าวเมล็ดยาวเต็มเมล็ดมาเป็ นวัตถุดิบ ขนาดของเมล็ดข้ าวแสดงดัง Table1 ดังนันข้
้ าวจึงมีรูปร่ าง
เรี ยวและถูกจัดให้ อยู่ในกลุม่ ข้ าวเมล็ดยาวชัน้ 1 สาหรับสีของเมล็ดข้ าวแสดงดัง Table1
5. คุณลักษณะเนื ้อสัมผัส: ผลการวิเคราะห์เนื ้อสัมผัสข้ าวทังสองชนิ
้
ดแสดงดัง Table 2 ซึง่ จะเห็นได้
อย่างชันเจนว่า ข้ าวนึง่ มีคา่ สาหรับทุกลักษณะมากกว่าข้ าวฮางแสดงถึงข้ าวที่มีความแข็ง มีความร่ วน ใช้ พลังงาน
ในการเคี ้ยวมากและกลืนค่อนข้ างยากเมื่อเทียบกับข้ าวฮาง
6. สารอาหาร: การวิเคราะห์ ท างเคมีในด้ านสารอาหารประกอบไปด้ วยเป็ นสารอาหารหลักได้ แ ก่
ความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้ า แสดงดัง Table 3 พบว่า ข้ าวฮางมีคุณค่าทางสารอาหารที่มากกว่า ข้ าวนึ่ง มีเพียง
ทองแดงเท่านันที
้ ่น้อยกว่า ส่วนการวิเคราะห์วิตามินแสดงดัง Table 3 พบว่า มีการตรวจพบวิตามิน B1 ซึง่ ข้ าวนึ่ง
มีมากกว่าข้ าวฮาง และวิตามิน B3 ซึง่ ข้ าวฮางมีมากกว่าข้ าวนึง่
Characteristic Parameters
Texture: Hardness
Adhesiveness
Cohesiveness
Springiness
Gumminess
Chewiness
Chemical: Moisture content
Protein
Fat
Carbohydrate
Ash

Parboiled Rice
27,892.34
-10.88
0.81
0.42
22,265.41
9,583.65
8.81
6.67
0.77
82.82
0.93

Koa Hang Rice
22,060.26
-165.75
0.52
0.31
11,364.79
3,506.50
7.33
6.71
2.92
81.56
1.48

Percentage Difference
26.44
-93.44
55.77
35.48
95.92
173.31
20.19
-0.60
-73.63
1.54
-37.16

Table 2 Texture Profile Analysis between Parboiled Rice and Koa Hang Rice
List
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin E (Tocopherol)
Calcium (Ca)
Copper (Cu)
Iron (Fe)
Magnesium (Mg)
Phosphorus (P)
Sodium (Na)
Zinc (Zn)
Potassium (K)

Result
0.112
n.a
0.22
n.a
16.6
2.66
0.66
26.7
135.5
6.22
6.5
109.8

Parboiled Rice
Unit
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/kg
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/kg
mg/100g

LOD
0.001
-

Result
0.041
n.a
0.34
n.a
26.5
2.06
1.28
136.5
334.3
10.47
26.72
180.2

Koa Hang Rice
Unit
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/kg
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/kg
mg/100g

Table 3 Nutrition Profile Analysis between Parboiled Rice and Koa Hang Rice
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Taste

Parboiled
Rice
3.5727
(0.9957)
3.1564
(0.9988)
-

Rice
Koa Hang
Rice
3.7709
(0.9677)
3.7643
(0.9156)
-

t – Test and
(F –Test)
-3.0422***
(1.0588)
-9.5599***
(1.1899)
-

Texture

-

-

-

3.3040
(0.9834)

3.8480
(0.8796)

-8.7862***
(1.1673)

Characteristic
Color
Smell

Total

Parboiled
Rice
3.5154
(0.9804)
3.0551
(1.0460)
2.8943
(1.0927)
2.8678
(1.1238)
2.9736
(1.0975)

Cooked rice
Koa Hang
Rice
4.1608
(0.8046)
4.2357
(0.7573)
4.3678
(0.7150)
4.3678
(0.7363)
4.3656
(0.7021)

t – Test and
(F –Test)
-10.8425***
(1.4846***)
-19.4803***
(1.9078***)
-24.0436***
(2.3358***)
-23.7896***
(2.3296***)
-22.7656***
(2.4437***)

Table 4 Overall impressions between Parboiled Rice and Koa Hang Rice

Figure 2 Overall impressions between Parboiled Rice and Koa Hang Rice
7. การทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภค: ประเมินความพึงพอใจจากการคุณลักษณะของข้ าวสาร แสดงดัง
Table 4 พบว่า ผู้บริ โภคมีความชอบโดยรวมเฉลี่ยของข้ าวฮาง (3.8480) มากกว่าข้ าวนึ่ง (3.3040) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01% เนื่องจากผู้บริ โภคมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในสีของข้ าวฮาง (3.7709) มากกว่าข้ าวนึ่ง(3.5727)
รวมไปถึงความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในกลิ่นของข้ า วฮาง(3.7643)มากกว่าข้ าวนึ่ง(3.1564)เช่นเดียวกัน สาหรั บการ
ประเมินความพึงพอใจจากการคุณลักษณะของข้ าวหุงสุก พบว่า ผู้บริ โภคมีความชอบโดยรวมเฉลี่ยของข้ าวฮาง
(2.9736) มากกว่าข้ าวนึ่ง (4.3656) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01% เนื่องจากผู้บริ โภคมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
ในสีของข้ าวฮาง(4.1608) มากกว่าข้ าวนึง่ (3.5154) เช่นเดียวกับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในกลิ่นของข้ าวฮาง(4.2357)
ที่มากกว่าข้ าวนึ่ง(3.0551) และความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในรสชาติของข้ าวฮาง(4.3678) ที่มากกว่าข้ าวนึ่ง(2.8943)
รวมไปถึงความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในเนื ้อสัมผัสของข้ าวฮาง(4.3678) ที่มากกว่าข้ าวนึง่ (2.8678)
8. ตลาดภายในประเทศของข้ าวนึ่งและข้ าวฮาง: ในส่วนของตลาดข้ าวนึ่งพบว่า ไม่มีการจาหน่ายตลาด
ภายในประเทศ เนื่องจาก (1) คนไทยไม่ร้ ู จักข้ าวนึ่งและไม่ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ (2) ไม่ชอบกลิ่นเฉพาะตัว
ของข้ าวนึ่งในขณะที่หุงหรื อหุงเสร็ จ (3) ไม่อร่ อย เนื่องจากลักษณะเมล็ดข้ าวเมื่อหุงสุกจะมีลกั ษณะเมล็ดที่ร่วน (ไม่
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ค่อยจับตัว) และมีลกั ษณะค่อนข้ างแข็ง เมื่อเคี ้ยวแล้ วไม่คอ่ ยนุ่มไม่อร่ อยหรื อถูกปากคนไทย (4) ไม่เข้ ากับอาหารไทย
โดยลักษณะของข้ าวพาร์ บอยล์ เมื่อหุงเสร็ จเมื่อรั บประทานพร้ อมกับ กับข้ าวไทยแล้ วเข้ ากัน หรื อไม่อร่ อยปาก-ไม่
อร่ อยใจ ทัง้ นี ก้ ็ยังมีความเป็ นไปได้ ในการทาการตลาดข้ าวนึ่งภายในประเทศให้ กับกลุ่มผู้บริ โภคเฉพาะ(Niche
market) ซึง่ เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคที่ทานข้ าวเพื่อสุขภาพ (กลุ่มที่ทานข้ าวที่ให้ คุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่าข้ าวขาว)
โดยเน้ นจุดขายของข้ าวนึ่งในเรื่ องของคุณค่าทางโภชนาการที่มีมากกว่าข้ าวขาวโดยทั่วไป สาหรั บตลาดข้ าวฮาง
เนื่องจากมีการผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชน ทาให้ ตลาดเป้าหมายคือตลาดในประเทศ ทาให้ มีการเลือกใช้ พนั ธุ์ข้าวที่
คนไทยนิยมบริ โภค รสชาติและกลิ่นของข้ าวฮางจึงเป็ นที่พงึ พอใจกับผู้บริ โภคในประเทศ

สรุป
ข้ าวนึ่งของไทยในปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.01 ของมูลค่าการส่งออกข้ าว
รวมทัง้ ประเทศ และไทยยังเป็ นผู้ส่งออกข้ าวนึ่งเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองลงมาจากอินเดีย (3,666,123 ตัน) แต่
ส าหรั บตลาดข้ าวนึ่งในประเทศพบว่ า ไม่ มี การวางจ าหน่ ายข้ าวนึ่งในตลาดภายในประเทศ แต่กลับพบว่า มี
ผลิตภัณฑ์ ข้าวอีกชนิดหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตคล้ ายคลึงกัน ซึง่ เป็ นการผลิตจากภูมิปัญญาพืน้ บ้ านเรี ยกว่า ข้ าว
ฮาง (Koa Hang Rice) และข้ าวฮางงอก (Germinated Koa Hang Rice) เพียงแต่มีระดับการผลิตในระดับวิสาหกิจ
ชุมชนเท่านัน้
จากผลการศึกษาพบว่า สาหรั บผู้บริ โภคภายในประเทศให้ การยอมรับข้ าวฮางมากกว่าข้ าวนึ่ง(Parboiled
Rice) เนื่องจากตลาดเป้าหมายของข้ าวนึง่ เน้ นการส่งออกไปยังตลาดภายนอกประเทศ โดยมีประเทศผู้นาเข้ าข้ าวนึ่ง
จากประเทศไทยที่สาคัญอยู่ในทวีปแอฟริ กา และตะวันออกกลางคิดเป็ น 84% และ 13% ของปริ มาณการส่งออกข้ าว
นึง่ รวม ซึง่ กลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมายเหล่านี ้นิยมข้ าวที่มีเนื ้อค่อนข้ างแข็ง และร่ วน ทาให้ ผ้ ผู ลิตข้ าวนึ่งเลือกใช้ พนั ธุ์ข้าวที่
มีเนื ้อแข็ง(อะไมโลสสูง) และมีลกั ษณะเมล็ดยาว เช่น กข 31 กข41 กข49 ชัยนาท 1 เป็ นต้ น จึงทาให้ ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะทางเนื ้อสัมผัสของข้ าวนึ่ง พบว่า เนื ้อสัมผัสของข้ าวมีความแข็ง ความร่ วน ใช้ พลังงานในการเคี ้ยวมาก
และกลื นค่อนข้ างยากเมื่อเที ยบกับข้ าวฮาง ซึ่งสอดคล้ องกับรสนิ ยมในการบริ โภคข้ าวนึ่งในตลาดต่างประเทศ
สาหรั บข้ าวฮางมีตลาดเป้าหมายคือตลาดภายในประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายมีรสนิยมในการบริ โภคข้ าวที่มี
กลิ่นหอม นุ่ม เคี ้ยวง่าย ทาให้ ผ้ ผู ลิตเลือกใช้ พนั ธุ์ข้าวเนื ้ออ่อน(อะไมโลสต่า) ได้ แก่ ข้ าวหอมมะลิ 105 และข้ าวสีพนั ธุ์
ต่างๆ เช่น ข้ าวลืมผัว ข้ าวหอมมะลิแดง ข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ ดังนันผลการวิ
้
เคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเนื ้อสัมผัสของข้ าวฮาง
จึงมีลกั ษณะตรงกันข้ ามกับข้ าวนึ่ง คือ มีเนื ้อสัมผัสที่น่มุ ใช้ พลังงานในการเคี ้ยวน้ อยและกลืนง่าย ซึง่ สอดคล้ องกับ
รสยิมในการบริ โภคข้ าวของคนไทย
สาหรั บการให้ ผ้ ูบริ โภคกลุ่มตัวอย่างทดลองชิมข้ าวทัง้ 2 ชนิด พบว่า กลุ่มผู้บริ โภคให้ การยอมรั บข้ าวฮาง
มากกว่าข้ าวนึ่ง โดยไม่ว่าจะเป็ นสี กลิ่น เนือ้ สัมผัส และรสชาติของข้ าว โดยผู้บริ โภคกลุ่มตัวอย่างให้ ความเห็นว่า
ข้ าวนึ่งชันคุ
้ ณภาพส่งออกนันจะมี
้
กลิ่นที่ผ้ บู ริ โภคไม่ชอบ ข้ าวมีลกั ษณะร่ วนไม่ค่อยยึดติด ข้ าวแต่ละเมล็ดค่อนข้ าง
แข็ง ทาให้ การบริ โภคข้ าวโดยรวมไม่อร่ อย นอกจากนี ้ยังให้ ความเป็ นว่าเป็ นข้ าวที่ไม่เหมาะกับอาหารหรื อกับข้ าวของ
คนไทย ดังนัน้ หากเป้าหมายคือตลาดภายในประเทศควรมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ใช้ ทาข้ าวนึ่งมาเป็ นพันธุ์ข้าว
เดียวกันกับข้ าวฮาง เช่น ข้ าวหอมมะลิ 105 และข้ าวสีพนั ธุ์ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับรสนิยมหรื อความต้ องการของ
ผู้บริ โภคภายในประเทศ
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และการตลาดข้ าวพาร์ บอยล์ ในประเทศไทยและศักยภาพเชิงธุรกิจของข้ าวพาร์ บอยล์ เสริ มคุณค่ า
เพื่อการส่ งออก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติประจาปี 2554. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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2547. ผลกระทบระยะสัน้ ของการรั บประทานข้ าวเหนียวที่ผ่านกรรมวิธี Parboiled ต่ อการควบคุม
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Factors Affecting the Retention of Professional Accountants in Thai Organizations
Suwaluck Uansa-ard1* and Ravee Phoewhawm2

ABSTRACT
For an organizational workplace in Thailand, retaining staff workers who have a critical role in
documenting the figures and records are highly imperative as the financial health of the organization’s
business operation has to be deemed as legitimate for the future. The aim of this study seeks to
examine the factors that retain the professional accountants who are employed in Thai organizations.
The work was conducted through an Accountants Accounting Office survey which entails the
information on the personal information, and retention factors in maintaining the workers in Thailand:
330 samples were collected. The binary logit model was applied and provided the result whereas the
factors such as leadership, job stability, working relations and the other twelve variables were critical
for retaining the workers; however, there were five other significant variables that were not quite
effective for retaining. According to the results, the organizational factors of having “trust and
credibility in leadership, job stability, good working relations with colleagues and office head and
support for family and work life balance” are highly critical for the practice of retaining Thai
accountants for the human resources management profession. It’s critical to know that such issues as
marital status, education, position level, fair salary/wage, job stability and working relations are real
time information for HRM to analyze and to design a concept that will keep the accountant staff
workers heavily satisfied to be a part of the organization. The ideal working system is to foster these
six variables and to hone the best practices for each of them to let the accountant workers gain a
sense of appreciation and trust that the organization is looking out for their best interests.

Key words: Accountant, Job Stability, Raising Salary, Retention, Trust, Work and Life Balance
* Corresponding author; e-mail address: PLNBBKO@gmail.com
1
Department of Business Administration, Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiangmai, 50300
2
Innovative Business Management Department, International College, Chiang Mai Rajabhat University, Chiangmai, 50300
______________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

315

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

INTRODUCTION
In moving forward and making sure that there is financial progress, the Thai organizations’
human resource management must ensure that the accounting staff members who play a key role in
supporting the vision and the mission are dedicated to fulfill their tasks on a continuous basis so that
stakeholders are confident that the business operation is on a long term basis (Holtom, Mitchell, Lee,
and Eberly, 2008). However, this utopia could truly come about if human resource management can
grasp the critical value points as the criteria in implementing the proper practice for retention of the
employees. The will to be committed to the long term sets itself on the course when the virtues that
are deemed as important by the workers are met with impact and honest enough to gain a sense of
trust and respect from those who have the power and authority to make it happen (Muhammad,
2007). Retention is manifested from the initiation of maintaining a working climate and culture that
creates a positive experience for employees to perform, and being able to connect with the
objectives that are amicable to achieve (Masibigiri and Nienaber, 2011). The numerous literatures on
practice, research, and experimentation in retaining accounting employees have shown hope and
promise for better application but at the same time the message is always calling for a need in
improvement because employees can never truly be satisfied in the workplace (MacLean, 2013).
Therefore, the focus for the retention of accounting employees is to resolve through the challenges in
making them be committed to the Thai organization in a longer period of time rather than being
mentally occupied in looking for a quick fix solution to prevent these type of workers in wanting to
leave (Shakeel and Butt, 2015)
The process of auditing requires specialized knowledge and specific skills from individuals
who hold a degree in accounting in order to produce an honest and healthy financial balance sheet
statement. For an organizational workplace in Thailand, motivating and retaining staff workers who
have a critical role in documenting the figures and records are highly imperative as the financial
health of the organization’s business operation has to be deemed as legitimate for the future. An
unexpected or unwanted disruption could cause a great deal of concern whereas auditing becomes
exposed to lower standard of quality, categorized to the stakeholders as an investment risk, and
labeled as an unprofessional organization (Accaglobal, 2015). Being faced with a high turnover
number of accountants in a Thai organization would lead to a consequence of an increased cost of
recruiting and training of new employees as well as the loss of expertise of experienced accounting
professionals (Moyes&Redd, 2008). Therefore, the aim of this study is to examine the factors that
retain the professional accountants who are employed in Thai organizations. To achieve this aim the
work proposes the following questions as “what are the retention factors for employees remaining as
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an accountant in Thai organizations?” Based on the retention factors, what are the ideal human
resource management practices for sustaining retention in a Thai organization?

MATERIALS AND METHODS
The research collected primary data by using questionnaires that had a rating scale where
the information was tested for its reliability. The reliability in the questionnaire with regards to retention
were in reference based on the research model of Matthew H. & Andrew G. & Mohsen G. (1991)
Glen D. Moyes (2007) and more in retention reviews. The work used purposive sampling from the
accounting profession of Thailand which arranged the training and development for individuals
working in this line of work. According to the hours of the Federation of Accounting Professional
Nationals that was held in Bangkok, Chiang Mai and Phuket (the three major cities that have the FAP
branch office and providing hourly training for the accounting profession throughout the year)
accountants are required to attend twelve hours of training in a year; individuals holding a CPA must
have eighteen hours of training, these are the requirements to be met in order to be considered as an
accountant. A sample of 330 participants who attended the FAP workshop were collected, with a
method of analyzing the factors that influence the persistence of the accounting profession in
Thailand. The Binary Logit Model (Greene W., 1997) was applied to analyze the trends for workers to
remain in their jobs or resigned. The data collection was made possible through the arrangements
with the Federation of Accounting Professions, under the Royal Patronage of his Majesty the King as
registered accountants.
Yi  X i    i

If yi  1 then have experience in Accounting profession
If yi  0 then haven’t experience in Accounting profession
from Likelihood function
prob y1   1, y 2   2 ,......, y n   n 

  1  F  X i   F  X i  
yi  0

y1 1

The formula for the regression is
n

yi

L   F  X i   1  F  X i  

1 yi

yi  0

Which is:
F X i   

1
1  e  xi 
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Marital status
Education
Position level
Aspect of task function
Fair salary/wage
Critical tasks and assignments
System for personal development and achieving results
Trust and credibility in leadership
Job stability
Opportunity for progress and growth in the future
Good working relations with colleagues and office head
Support for family and work life balance

RESULTS AND DISCUSSION
1. Survey Results on Retention Factors & Assessment on the Level of Awareness, Understanding
and Action of Management on the Accounting Profession in Thailand
Survey Results on Personal Information of Thai Accountant 330 samples were mostly female;
90.3 percent took part in the survey. In addition, 23.6 percent of them were at the average age
ranging 31-35 years. Also, 55.2 percent of the participants are living a single life, while 77.6
graduated with a bachelor's degree or the equivalent. Furthermore, 32.7 percent have working
experience of more than 15 years, and 49.7 percent hold a job position that is an accountant
employee.
The organizational factors of having “trust and credibility in leadership ( X 8 ), job stability
( X 9 ), good working relations with colleagues and office head ( X 11 ), and support for family and work
life balance ( X 12 )” are highly critical for the practice of retaining Thai accountants for the human
resources management profession. Therefore, by design leadership HRM needs to develop a
workshop for colleagues to share their knowledge of what the challenging issues are with each other
With job stability HRM has to collaborate with other fellow professions in the organization to ensure
that financial status and economic capabilities of the company is striving towards the long term. The
promotion of good working relations cannot just be stated in words but with actions and directions
that are fostering the ideal value in the workplace. Just like promoting trust and credibility within the
leadership, HRM has to coordinate the working schedule to support family and work life balance.
With the variables for “fair salary/wage ( X 5 ), critical tasks and assignments ( X 6 ), system for
personal development and achieving results ( X 7 ), and opportunity for progress and growth in the
future ( X 10 )” having accumulated a low score study believes that HRM should not be reluctant to
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abandoned these factors for retention. Instead, HRM should analyzed these elements to view how
they can be provided as the supporting role for the previous factors (trust and credibility in
leadership, job stability, good working relations with colleagues and office head, and family and work
life balance) so that the practice and execution of retaining Thai accountants are effective and
efficient in obtaining the objectives.
2. Using the Logit Model for Testing the Management of the Accounting Profession in Thailand.
Table 1: Maximum Likelihood Estimation for Logit Model of Retention
Maximum Likelihood Estimation
Variables
Mean
Standard
Coefficient
Z-Statistic
Error
Constant
-3.43
0.94
-3.65
4.51***
1.03
0.23
X1
3.93***
1.28
0.33
X2
3.01***
0.37
0.12
X3
-0.24
0.27
-0.90
X4
2.57*
3.83
0.51
0.20
X5
3.84
-0.08
0.25
-0.34
X6
3.75
0.02
0.24
0.09
X7
3.98
-0.09
0.26
-0.34
X8
1.71**
3.99
0.43
0.25
X9
X 10

X 11
X 12

3.84
3.93
3.89

-0.25
-0.43
-0.14
330
-194.152
0.1508
68.97***
12
68.485%

0.24
0.26
0.23

-1.03
-1.68**
-0.63

Number of observations
Log likelihood function
McFadden Pseudo R-squared
Chi squared
Degrees of freedom
Correct prediction
Source: Calculated.
Note: * , ** and *** denote .05 .01 and .001 significance levels, respectively.
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Based on the results from the application of the binary logit model, the variables on marital status
( X 1 ), education ( X 2 ), position level ( X 3 ), fair salary/wage ( X 5 ), job stability ( X 9 ) and working
relations ( X 11 ) have a significant impact for these individuals’ career who are working in the
accounting profession field. From the statistic regression the study provides a theoretical viewpoint
for each of the variables mentioned. First is marital status ( X 1 ) which plays a key social-relationship
setting in the workplace as it indicates one’s lifestyle or social orientation; such a status raises the
structure for a proper and specific communication session between fellow workers to address issues
that preserve positive working relations while trying to ensure that there are no inconsiderate feelings
towards family time or other concerned matters when working together. Second is education ( X 2 )
which provides the ground for being accepted among peers, having a sense of self-esteem to be
confident in carrying out the tasks, and being aware of one’s potential for continuous improvement.
Education is highly valued in Thailand and individuals will find the right channels for upgrading one’s
knowledge, skills and abilities. The position level ( X 3 ) is one’s identity and status that reveal who
they are in life and within their social circle; having a certain job position that is recognized by others,
such as accountant related, sets off a radiance of influence with their fellow peers inside the
organization as well as outside their place of work; the greater the influence the more power that one
has. The salary issue ( X 5 ) is a personal and sensitive matter for the workers of this profession.
People know that the cost of living is high nowadays and that the income received goes to supporting
their family needs, managing the utility bills, taking care of household expenses, purchasing items
that meet the basic needs, and having some sort of disposable income to enjoy what life has to offer.
Because the future can be uncertain at times, job stability ( X 9 ) is highly critical for one to decide
where he/she needs to take the right action at the moment. Having stability at work provides a sense
of security for one to be assured that the unknown and the unwanted will not become a sudden shock
to in life; stability prevents one from having an anxiety attack and not being able to focus on the
performance that would lead to effective working results. Last but not the least, having working
relations ( X 11 ) can help one to become productive in the accounting field. Positive working
relationship promotes confidence and trust in each other in the workplace whereas a negative
working relationship would destroy the morale of the working environment. When there are more good
things that promote a positive working relationship workers will stay longer with the organization. The
status of employees who are married tend to settle down and need to be close with their family.
Individuals who have a higher degree of education seem to stay longer and are more likely to get a
high level position, and wait to become a CEO. A higher level of position is an indicator for predicting
the success in accounting work. However, they need to stay a lot longer and be retained with the
company for the long term. A fair salary for an employee leads to the perception of getting a high
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income, thus showing that there’s an opportunity to have them work longer for a longer period of time
with lesser rate of turnover or moving to another company to work at. Having job stability can provide
a good explanation for retaining all of the accountant staff. A good working relationship is important in
work but there are other variables that should be considered more important for employees, such as
a higher salary. This means that no matter if the working relationship is either good, fair or bad , the
employee can still have patience to perform and put their best effort in their job

CONCLUSION
This work examined the factors that have an effect on the retention of professional
accountants in Thai organizations. It’s critical to know that such issues as marital status ( X 1 ),
education ( X 2 ), position level ( X 3 ), fair salary/wage ( X 5 ), job stability ( X 9 ) and working relations
( X 11 ) are real time information for HRM to analyze and to design a concept that will keep the
accountant staff workers heavily satisfied to be a part of the organization. The ideal working system is
to foster these six variables and to hone the best practices for each of them to let the accountant
workers gain a sense of appreciation and trust that the organization is looking out for their best
interests. While the application may not always be perfect in sustaining these ideal variables for
retaining the accountant workers, there should be room for the HRM staff to question their methods
and relearn their concept so that they strive towards improvement and not become redundant
towards the factors that contribute toward retaining. In conclusion, in order for HRM to uphold the
practice of retaining the accountant workers the profession needs to look at every angle in the
organizational workplace for issues that are either supporting or lacking support to make these
specialized employees perform at their best.
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ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมชาวสันติบุรี
Job Satisfaction of Santiburi Hotel Staffs
มาโนช พรหมปั ญโญ1* กัมพล สาราญจิตต์2 วารี บัวทอง2 และ พิภู พรวิวฒ
ั นา2
Manoch Prompanyo1*, Kampon Samranjit2, Waree Buatong2 and Phiphu Pornwiwattana2

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์คือ เพื่ อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานโรงแรมสันติบุรี บี ช รี สอร์ ท
แอนด์ สปา อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และ เพื่อศึกษาคุณภาพชี วิตในการทางานของพนักงาน ใช้
การศึกษาประวัติชีวิตและเรื่ องเล่าและการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ หมด 8 คน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยจูงใจ
ประกอบด้ วย 1) ความสาเร็ จของงาน พบว่า “รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะของแขก” คือหัวใจสาคัญในการปฏิบตั ิงาน
และเป็ นเครื่ องชี ว้ ัดความส าเร็ จ 2) การได้ รั บการยอมรั บ นับ ถื อ พบว่า การได้ รับ การยอมรั บ นับ ถื อจากแขก
ผู้บริ หาร และสังคมรายรอบ 3) ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน พบว่า ทุกตาแหน่งงาน มีความก้ าวหน้ าเป็ น
ลาดับ 4) ลักษณะของงาน พบว่า เน้ นทักษะในตาแหน่งหน้ าที่ 5) โอกาสที่จะก้ าวหน้ าในอนาคต พบว่า ความสุข
ในการทางานก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ า 6) ความรั บผิดชอบ พบว่า เป็ นพื น้ ฐานของจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
พนักงานทุกคน ปั จจัยสุขอนามัย พบว่า ทุกหน้ าที่ทราบ เข้ าใจ และป้องกันทุกอุบัติภัยด้ วยสติ และไม่ประมาท
ปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน ที่สาคัญที่สดุ คือ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน

ABSTRACT
Purpose were to study Job satisfaction of staffs at Santiburi Beach Resort and Spa, Samui
District, Surat Thani Province, and to study Quality of Working Life in work place. Research
methodology was live history and narrative approach and focus group approaches of 8 attendants.
As the result, Motivator factors: 1) achievement factor found “Customers’ smile & laughing” was basic
performance for each; 2) recognition factor found recognition from their customer, boards, and social;
3) advancement factor found every position had ever been step by step; 4) work itself found
influenced on each position 5) possibility of growth factor found happiness had ever made their
progression; 6) responsibility found was their professional ethics. Hygiene factors found everyone
had ever recognized to know, understand and protect from casualty with conscious and vigilance;
the most importance of satisfaction factors was relation with peers.

Keywords: Live history and Narration, Santiburi, Quality of Working Life.
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คานา
“สันติบุรี บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา” หนึ่งในที่พกั ระดับ 5 ดาว บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี หมู่
เกาะในทะเลตะวันออกของไทย นับแป็ นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในความหรู หรา
ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้ อม สงบ เป็ นส่วนตัว โดยเฉพาะคุณภาพการให้ บริ การที่นักท่ องเที่ยวได้ รับรู้ และได้ รับ
รางวัลอันทรงเกียรติ มากมาย อาทิ “5 STAR DIAMOND AWARD”จากนายโจเซฟ วี ซินก์ ประธานคณะ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารของ American Academy of Hospitality Sciences ณ เคมปิ นสกี แอดลอน ณ กรุ งเบอร์ ลิน
นับเป็ นโรงแรมลักษณะรี สอร์ ทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ รับรางวัลนี ้ (Positioning, 2005) และใน
ปี 2559 Tripadvisor มอบประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริ การยอดเยี่ยมให้ กบั ที่พกั พนักงาน สถานที่ท่องเที่ยว
และร้ านอาหารที่ได้ รับรี วิวยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวอีกด้ วย (Tripadvisor, 2016) พนักงานทุกคน
จึงเป็ นรากฐานแห่งความสาเร็ จ ประการหนึ่งที่สาคัญ ในการส่งมอบบริ การที่สุดแสนประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
(Chutakarn Pratanaruk, 2004) และความแข็งแกร่ งในองค์กรท่ามกลางการแข่งขันในปั จจุบัน (ยุทธศักดิ์
คณาสวัสดิ์, 2549)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน มีความสัมพันธ์ และอิทธิ พลต่อผลการ
ปฏิ บัติ ง าน ความผู ก พัน ต่ อองค์ ก าร พฤติก รรมการบริ ก าร ค่ านิ ย มการบริ ก าร และแรงจู งใจในการท างาน
(ชนกเนตร วิไชโย, 2553; ศิริพร พันธุลี, 2546; ผกาภรณ์ เขียวฉอ้ อน, 2551; สุลาวัณย์ ศิริคาฟู, 2550; ณัฐวัตร
สโมสร, 2553; ทวีเดช ธวัฒนกุล, 2553; อัจนา เตมีย์, 2554;ศุภชัย วงศ์วรกาญจน์, 2555; ดรุ ณีย์ บุญญะ, 2559;
ศิริรัตน์ จรอา, 2559; กฤษฎิ์ วิภาสุวรรณ, 2558)
คณะผู้วิจยั จึงมุง่ ศึกษาและค้ นหาปั จจัยส่งเสริ มความสาเร็ จของโรงแรมแห่งนี ้ ด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ:
ชีวิตและเรื่ องเล่าและการสนทนากลุม่ เป็ นระเบียบวิธีการวิจยั พนักงานที่มีอายุการทางานมากกว่า 20 ปี จานวน
8 คน เรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทางาน ประกอบด้ วย ปั จจัยจูงใจในการทางาน ปั จจัยสุขอนามัย ปั จจัยความพึง
พอใจในการทางาน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงแรมสันติบุรี บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา อาเภอเกาะ
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางาน ประกอบด้ วย ปั จจัยจูงใจในการทางาน ปั จจัย
สุขอนามัย และปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน
Richard E. Walton (อ้ างใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540: 24) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสาคัญที่
ประกอบขึ ้นเป็ นคุณภาพชีวิตการทางานในหนังสือ “Criteria for Quality of Working life” โดยแบ่งออกเป็ น 8
ประการ คือ ค่ าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพี ย งพอสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย เปิ ดโอกาสให้
ผู้ปฏิ บัติงานได้ พัฒนาความรู้ ความสามารถได้ เป็ นอย่างดี ลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความ
มัน่ คงให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้ านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่
ตังอยู
้ ่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทางานโดยส่วนรวม และ
ลักษณะงานมีสว่ นเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
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แนวคิดทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two-Factor Theory)
Fredrick Herzberg, Bernard Mausner, and Barbara Snyderman (อ้ างใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ .2545: 313-315) กล่าวว่า ปั จจัยจูงใจ (motivator factors) 6 ประการ และปั จจัยสุขอนามัย (hygiene
factors) 10 ประการ เป็ นปั จจัยคู่ที่ส่งเสริ มความพึงพอใจในการทางาน และป้องกันความไม่พึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานในองค์การ
ปั จจัยจูงใจ (motivator factors) เป็ นปั จจัยที่จูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้ เกิด ความพอใจ (intrinsic
aspects of the job) ซึง่ ได้ แก่ ความสาเร็ จของงาน (achievement) การได้ รับการยอมรับนับถือ (recognition)
ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่การงาน (advancement) ลักษณะของงาน (work itself) โอกาสที่จะก้ าวหน้ าใน
อนาคต (possibility of growth) และ ความรับผิดชอบ (responsibility)
ปั จจัยสุขอนามัย (hygiene factors) สามารถทาให้ บคุ ลากรพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจที่จะปฏิบตั ิงานได้
ซึง่ มีอยู่ 6 ประการคือ นโยบายบริ ษัท (Company Policies) การบังคับบัญชา (Supervision) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal) สภาพการทางาน (Working condition) ความมัน่ คงในงาน (Job security) และ
ค่าตอบแทน (Pay)
ปั จจัยความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจในการทางาน (satisfaction and dissatisfaction factors in
Quality of Working Life) เป็ นปั จจัย 10 ประการที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิ ภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของ
บริ ษัทหรื อองค์การในที่สุด ได้ แก่ การบังคับบัญชา (supervision) นโยบายบริ หาร (policy and administration)
สภาพการทางาน (working condition) ความสัมพันธ์ กบั ผู้บงั คับบัญชา (relations with superiors)ความสัมพันธ์ กบั
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา (relation with subordinates) ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน (relation with peers) ตาแหน่งใน
บริ ษัท (status) ความมัน่ คงในงาน (job security) เงินเดือน (salary) และ ชีวิตส่วนตัว (personal life)
แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและเรื่ องเล่ า (Live history and Narration Approach)
เรื่ องเล่าเป็ นวิถีทางในการเก็บข้ อมูลที่ มีลักษณะเฉพาะ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อทา
ความเข้ าใจประสบการณ์ และชี วิต การที่ ผ้ ูเล่านาประสบการณ์ ของตนมาเล่านัน้ ทาให้ ผ้ ูเล่ามีอานาจในการ
ต่อรอง เนื่องจากความเชื่อที่ว่า การเล่าเรื่ องของตนเอง ไม่มีใครรู้ ดีไปกว่าผู้เล่า การเล่าเรื่ องผู้เล่าถื อเป็ นองค์
ประธานที่ ไม่สามารถแยกอารมณ์ ความรู้ สึก ทัศนคติจากสิ่งที่เล่า เรื่ องเล่าถูกประกอบสร้ างจากมิติของเวลา
ภูมิศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ซึง่ สิ่งเหล่านีก้ ่อให้ เกิดรู ปแบบของการเล่าเรื่ องที่แตกต่างกันออกไป
เรื่ องเล่าจึงทาหน้ าที่ตอบโต้ และเปิ ดเผยให้ เห็นถึงกลไกการทางานของระบบโครงสร้ างทางสังคมที่ครอบงาปั จเจก
นันๆอยู
้ ่ ซึง่ ผู้เล่าได้ แสดงออกมาในเนื ้อหาเหล่านัน้
กระบวนการวิจยั อาทิเช่น
1. การเข้ าร่ วมฟั งประสบการณ์
2. ขันตอนการบอกเล่
้
าประสบการณ์ เรื่ องเล่าจะเป็ นภาพตัวแทนของตัวตนของผู้เล่า
3.การถอดความประสบการณ์ เป็ นระดับที่ 3 ของภาพตัวแทนที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่ องเล่า
4. การวิเคราะห์ประสบการณ์ ภาพตัวแทนในระดับนี ้เป็ นการเข้ าสูก่ ารวิเคราะห์ตวั บทที่ถอดความออกมาแล้ ว
5. การวิเคราะห์ภาพเสนอของตัวเอง
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ดังที่ได้ กล่าวมาพอสังเขปจักเห็นได้ ว่าเรื่ องเล่าและประวัติชีวิตมีความเกี่ยวข้ องกับตัวตนของผู้เล่า และ
การเลือกสรรในหลายขันตอน
้
สะท้ อนอคติทงหลายอั
ั้
นจะนาไปสู่การสืบหามุมมองเพื่อเปิ ดหนทางต่อการสารวจ
และวิเคราะห์ความรู้ ที่ศกึ ษาได้ ลมุ่ ลึกขึ ้น

วิธีการวิจัย
ด้ านเนื อ้ หา: ความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของพนัก งานโรงแรมสัน ติบุรี บี ช รี ส อร์ ท แอนด์ สปา
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ในเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางาน ประกอบด้ วย
ปั จจัยจูงใจในการทางาน ได้ แก่ ปั จจัยสุขอนามัย และปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน
ด้ านผู้ให้ ข้อมูล : พนักงานโรงแรมสันติบุรี บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จานวน 8 คน มีอายุการทางาน 20-24 ปี (2535 ถึงปั จจุบนั ) และสมัครใจในการให้ ข้อมูล
ขันตอนการด
้
าเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
- สารวจข้ อมูลจากฐานข้ อมูลแผนกบุคคล ในเรื่ องอายุการทางานของพนักงาน
- เมื่อได้ รับข้ อมูล ทาการเชิญให้ มาพูดคุยในลักษณะกลุม่ (Focus group) โดยจัดสถานที่ให้ มีความเป็ น
กันเอง และขออนุญาตบันทึกประเด็น รายละเอียด จากผู้ให้ ข้อมูล
- วิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
- สังเคราะห์เนื ้อหาและจับกลุม่ รวมประเด็น

ผลการศึกษา
“ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมสันติบรุ ี ” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพได้ ใช้ ระเบียบการวิจยั เชิงพรรณนา
และด้ วยวิธีวิทยาการการศึกษาประวัติชีวิตและเรื่ องเล่าการศึกษาเชิงบรรยายแบบศึกษาย้ อนหลังแบบศึกษาครัง้
เดียว และการศึกษาปรากฏการณ์จริ ง จากผู้ให้ ข้อมูลทังหมด
้
8 คน พบว่า
คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Working Life) ประกอบด้ วย
ปั จจัยจูงใจ (motivator factors) ได้ แก่
1. ความสาเร็ จของงาน จากข้ อมูลที่ได้ รับ พบว่า “รอยยิ้ มและเสี ยงหัวเราะของแขก” กลายเป็ นหัวใจ
สาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกท่าน และกลายเป็ นความสาเร็ จที่เกิดขึ ้นทุกครัง้ ที่ได้ ให้ บริ การ
“...แค่เห็นพวกเขามี ความสุข...พักสบาย...ก็มีความสุขแล้ว...”
“...เจอแขกเดิ นมา...เราต้องไหว้ ทักทาย และไถ่ถามพูดคุยกับแขก...จนชิ นไปแล้ว...”
“...ไม่รู้หรอกว่าพวกเขามาจากไหน...แต่รู้แค่ว่าเขามาที ่นีท่ กุ ปี และเจอตัง้ แต่เป็ นหนุ่มสาวจนมี ครอบครัว
...มี ลูกเติ บใหญ่เราเห็นก็ดีใจ...”
“...(หัวเราะ) แขกชมว่าอาหารอร่ อย...คาชมแค่นีก้ ็ดีใจทุกครั้งที ไ่ ด้ยิน...”
“...มาดามมาถามพีว่ ่า...ห้องสะอาดมาก...อยากชวนพีไ่ ปทาที บ่ า้ นมาดามจังเลย...”
2. การได้ รับการยอมรับนับถือ จากข้ อมูลที่ได้ รับ พบว่า พนักงานผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8 คน กล่าวและยอมรับ
เป็ นคาตอบเดียวกัน คือ ประการแรก การได้ รับการยอมรับนับถือจากแขกที่เข้ าพัก การได้ รับการยอมรับนับถือ
จากผู้บริ หาร และการได้ รับการยอมรับจากสังคมรายรอบ เป็ นความภาคภูมิใจและพร้ อมแสดงตนทุกครัง้ ว่าเป็ น
พนักงานโรงแรมสันติบรุ ี
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ประการแรก การได้ รับการยอมรั บนับถือจากแขกที่เข้ าพัก เป็ นสิ่งสาคัญที่ส่งเสริ มขวัญกาลังใจและ
คุณภาพชีวิตในการทางานแก่พนักงาน มาก ดังคาที่วา่
“...แขกเดิ นมาแล้วถามพี ว่ ่า ผิ วพี ส่ วยจังเลย อยากมี ผิวแบบพี บ่ ้าง...พูดตรง ๆ นะ พี ด่ ามากตัง้ แต่เกิ ด
ทางานใกล้หาดผิ วยิ่ งดา เกิ ดมาไม่เคยมี ใครชม แม้แต่(สามี )คนที บ่ า้ น...พีภ่ ูมิใจนะที เ่ กิ ดมาตัวดา...”
“...แขกที น่ ีน่ ่ารัก พูดเพราะ ใจดี เห็นเราก็ทกั ทาย พูดคุย ไม่ถือตัว ไม่เกเร ไม่เรื ่องมาก...พีช่ อบนะ...”
“...บางครั้งแขกจะยกมื อ กดไลท์ หรื อขอถ่ายรู ปกับเรา...พี ่ว่าดี นะ...เขาคงรู้ ว่าเราไม่ได้ทางานเพี ยง
เพราะต้องการเงิ นจากเขา...แต่เพราะเราต้องการให้เขามี ความสุขตลอดเวลาที อ่ ยู่กบั เราที ส่ นั ติ บรุ ี ...”
การได้ รับการยอมรั บนั บถือจากผู้บริ หาร เป็ นส่วนสาคัญอีกประการที่ทาให้ พนักงานปลาบปลื ้มใจ
และผูกพันกับโรงแรมเป็ นพิเศษ เช่น กรณี ที่พนักงานคนหนึ่งลาออกไป ผู้บริ หารถามหาและห่วงใย เรี ยกหาให้
กลับมา หรื อแม้ แต่จาชื่อพนักงานคนนันได้
้ อย่างชัดเจน
การได้ รับสวัสดิการความช่วยเหลือในทุกขณะ ด้ วยเหตุที่จาเป็ นหรื อสุดวิสยั ของชีวิต ทัง้ การลาคลอด
บวช เสียชีวิต หรื อเจ็บป่ วย ล้ วนแต่แสดงถึงการยอมรับนับถือจากผู้บริ หารที่แสดงต่อพนักงาน
คาพูดที่สดุ วิเศษที่พนักงานได้ รับ ได้ แก่ ช่วงที่เปลี่ยนการบริ หารมาเป็ นระบบมหาชน ผู้บริ หารได้ กล่าว
ว่า “...ยังไงๆ สันติ บรุ ี ยงั เป็ นของผม ผมถื อหุน้ เก้าสิ บเปอร์ เซ็นต์ ทุกคนไม่ตอ้ งตกใจ จะมี การเปลี ย่ นแปลงอะไรกับ
พนักงาน สิ่ งที พ่ นักงานเคยได้ก็ตอ้ งให้เหมื อนเดิ ม...”
“...ห้ามแตะต้องพนักงานของผม...ถ้าผมไม่มีพวกคุณ ผมก็อยู่ไม่ได้...”
“...อยู่กบั ผมนานๆนะ...อย่าทิ้ งกันไปนะ...”
“...การจะทาห้องใหม่ ทาได้แต่อย่าเพิ่ มงานให้เขาเยอะเกิ น เช่น ผ้าม่านมูลี่เป็ นซี ่ ๆ ผู้บริ หารละเอี ยด
บอกว่าแม่บา้ นต้องมาเช็ดที ละซี ่ เสียเวลาเขาไหม?...”
การได้ รับ การยอมรั บจากสั งคมรายรอบ เป็ นสิ่งสาคัญที่ ทาให้ พนักงานทุกท่านกล่าวชมในหลาย
ประการ เช่น ชุดในการทางานที่ตดั เย็บอย่างประณีต ผลิตจากผ้ าไหมราคาแพง เนื ้อดี ซักรี ดอย่างสะอาด พร้ อม
ใช้ งานทุกวัน
อาหารและเครื่ องดื่ ม ส าหรั บพนักงานทุ กคน ไม่ ใช่ ของเหลื อ แต่ เป็ นของดี ที่ ไม่ ต่างจากที่ ท าให้ แขก
รับประทาน ไม่ต้องรี บหรื อห่วงว่าจะหมดหรื อไม่พอรับประทาน สถานที่นั่งพัก นัง่ รับประทานเป็ นสัดส่วน ไม่แออัด
เช่นเดียวกับสถานที่ทางานในแต่ละความรับผิดชอบที่จดั ตกแต่งเป็ นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ ไม่แพ้ ห้องพักของแขก
“...ที บ่ า้ นพีถ่ ามเลยว่า สวยขึ้นนะตัง้ แต่ทางานที น่ ี.่ ..พีไ่ ด้รูปนีจ้ ากแขก เขาถ่ายกับพีแ่ ล้วให้พีม่ า พีเ่ ลยเอา
ไปให้ทีบ่ า้ นนอกดู...พ่อแม่พีช่ มว่า พีส่ วยขึ้น ชุดก็สวย ได้ทางานดีๆใส่ชดุ แพงๆ ด้วย...(หัวเราะ)”
“...บอกเลยนะว่าทัง้ เกาะสมุย...ไม่มีทีไ่ หนจะให้ได้มากเท่าสันติ บรุ ี ...ผมรับรองได้...”
“...พีไ่ ม่ได้เรี ยนสูงหรื อจบปริ ญญาอะไร แต่พีพ่ ูดได้ทงั้ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน ญี ป่ น...ที
ุ่
น่ ีเ่ ขาสอนพี.่ ..”
“...พีไ่ ด้ทกุ อย่างจากที น่ ี.่ ..จริ งนะ ได้จนครบ จากที ไ่ ม่มีอะไรเลย...ที น่ ีม่ ี พระคุณกับพีแ่ ละครอบครัวพีม่ าก...”
“...หลายคนชอบถามพีว่ ่า เหนือ่ ยไหม...พีต่ อบทันที เลยว่า...เบากว่าทานาหลายร้อยเท่า...”
“...ถ้าน้องบอกว่าน้องมาทางานที ส่ นั ติ บรุ ี ...ใครๆ ก็รู้จกั ...เขาจะชมว่าเก่งนะไม่ได้เข้าได้ง่าย ๆ นะเดีย่ วนี.้ ..”
“...เรื ่ องนี ้ใครๆ ก็ พูดกันถึงความใจกว้างของเจ้าของ เมื ่อปิ ดปรับปรุ งโรงแรมตัง้ หลายเดื อน ที ่นี่เขายัง
จ่ ายเงิ นเดื อนและเงิ นส่วนอื ่นๆ ให้พนักงานทุกคนนะ...ใครอยากพัก อยากเที ่ยว หรื อมาที ่โรงแรม ก็ ทาได้...
โรงแรมอืน่ เขาไม่ทาแบบนีน้ ะ...ปิ ดก็คือปิ ด...”
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3. ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่การงาน จากข้ อมูล พบว่า ทุกตาแหน่งงาน มีความก้ าวหน้ าเป็ น
ลาดับ ขึ ้นอยู่กบั ความรู้ ทักษะ ความสามารถของแต่ละบุคคล พร้ อมกับการทางานเป็ นทีม ตามเป้าประสงค์ของ
โรงแรม ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนได้ เรี ยนรู้ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การศึกษาดูงานจากหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนในพื ้นที่และนอกเกาะสมุย หรื อแม้ แต่การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ศกึ ษาต่อตามหลักสูตรและ
ความถนัดที่พนักงานแต่ละคนต้ องการ
“...ที น่ ีใ่ ครทางานครบ 10 ปี โรงแรมมี แหวนทองให้ดว้ ยนะ...”
4. ลักษณะของงาน จากข้ อมูล พบว่า ลักษณะของงาน เป็ นงานที่ เน้ นทักษะความเชี่ยวชาญในตาแหน่ง
หน้ าที่อย่างชัดเจน และระบุไว้ ตามผังองค์กร แต่หากมีการขาด-ลา-หรื อต้ องการหมุนเวียนก็พร้ อมที่จะช่วยเหลือกันได้
“...แขกที น่ ีม่ ี ตลอด...มาไม่เคยขาด บางคนมาแล้ว มาอีก มาบ่อยๆ จนจาได้ว่าเขาชอบ/ไม่ชอบอะไร...”
5. โอกาสที่จะก้ าวหน้ าในอนาคต จากข้ อมูล พบว่า เป็ นปั จจัยสาคัญในคุณภาพชีวิตในการทางาน ไม่
เพี ย งค่ า ตอบแทน ต าแหน่ ง และโอกาส แต่ ห มายรวมถึ ง ทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ เ พิ่ ม พู น ขึ น้ ตาม
ประสบการณ์ และพร้ อมถ่ายทอดในงานอย่างทวีคณ
ุ ค่าในทุกครัง้ ที่ได้ ให้ บริ การแก่แขก
6. ความรับผิดชอบ จากข้ อมูล พบว่า ความรับผิดชอบ กลายเป็ นพื ้นฐานของจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
พนักงานทุกคน ทังความรั
้
บผิดชอบต่อตนเอง การตระหนักรู้ ในหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ต่อองค์กร
และต่อแขกที่เข้ าพัก อย่างมีสติ ไม่ประมาท และทาด้ วยความเต็มใจทุกขณะ
ปั จจัยสุขอนามัย (hygiene factors) พบว่า ทุกหน้ าที่ทราบ เข้ าใจ และป้องกันทุกอุบตั ิภยั ด้ วยสติและ
ไม่ประมาท พร้ อมส่งเสริ มความพึงพอใจและยุติปัจจัยใดที่ลดทอนความพึงพอใจในการให้ บริ การแก่แขกที่เข้ าพัก
ทุกท่าน พร้ อมการอบรมจากหน่วยงานภายในและเติมเต็มความรู้ จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ พร้ อม
ถ่ายทอดแก่เพื่อนพนักงาน ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้ องจนเป็ นนิสยั
ปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน (satisfaction factors) พบว่า ลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย
ได้ แก่ อันดับ1.ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ นร้ อยละ 27.10 อันดับ2 เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ คิด
เป็ นร้ อยละ 15.00 อันดับ3 ความมัน่ คงในงาน คิดเป็ นร้ อยละ 9.45 อันดับ4 ชีวิตส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 8.75
อันดับ5ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาคิดเป็ นร้ อยละ 8.25 อันดับ6 การบังคับบัญชาคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 อันดับ
7.ความสัมพันธ์ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาคิดเป็ นร้ อยละ 7.45 อันดับ8 สภาพการทางานคิดเป็ นร้ อยละ 7.00 อันดับ9
นโยบายบริ หารคิดเป็ นร้ อยละ 5.75 และ อันดับ10 ตาแหน่งในองค์กร คิดเป็ นร้ อยละ 3.25 ตามลาดับ
ผู้ให้ ข้อมูลทังหมด
้
กล่าวว่า การปฏิบตั ิงานในโรงแรมฯ เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน เพียงทักษะเฉพาะตนในแต่
ละหน้ าที่ ไม่อาจสาเร็ จลงได้ เพียงคนหรื อบุคคลกลุ่มเดียว ความสามัคคีในงานด้ วยเป้าหมายเดียวของทุกคนคือ
ความสุขของแขกที่เข้ าพักนัน่ เอง

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.ที่พึ่งทางใจและจิตวิญญาณสาหรั บชาวสันติบุรีคือ ต้ นตะเคียนและศาลพระภูมิเจ้ าที่ในโรงแรมฯ ที่
พนักงานทุกคนทัง้ เก่าและใหม่ต่างเคารพนับถือ เสริ มความมัน่ คงในจิตใจ ความปรารถนาในปั จจุบนั และความ
เป็ นไปในอนาคต
2. ฝากถึงคนรุ่ นใหม่ พนักงานอาวุโสท่านหนึ่ง กล่าวว่า “...คนรุ่นใหม่ปัจจุบนั ใจร้ อน อวดดี และเห็นแต่
เงิ นเป็ นสาคัญ นิ ยมในวัตถุ สร้ างหนี ้สินเกิ นความจาเป็ นและหมกมุ่นในอบายมุข จนหลงลื มหน้าที ่และความ
รับผิ ดชอบในงานที ต่ อ้ งกระทา หากปรับปรุงส่วนนีไ้ ด้ อยู่ทีไ่ หนก็เจริ ญ...”
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จึงอาจสรุ ปได้ ว่า คุณภาพชีวิตในการทางานของพนั กงานโรงแรมสันติบุรีฯ เกิดจากปั จจัยจูงใจ ปั จจัย
สุขอนามัย และปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน ที่ สามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานทุกคน ด้ วย
คาพูดหนึง่ ที่ประทับใจยิ่งคือ “...เพราะสันติบุรี...คือบ้ านของพวกเรา...”

สรุปและการอภิปรายผล
คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานโรงแรมสันติบุรีฯ เกิ ดจากปั จจัยจูงใจ ปั จจัยสุขอนามัย และ
ปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน สอดคล้ องกับการศึกษาของ ชนกเนตร วิไชโย, 2553; ศิริพร พันธุลี, 2546;
ผกาภรณ์ เขียวฉอ้ อน, 2551; สุลาวัณย์ ศิริคาฟู, 2550; ณัฐวัตร สโมสร, 2553; ทวีเดช ธวัฒนกุล, 2553; อัจนา
เตมีย์, 2554;ศุภชัย วงศ์ วรกาญจน์ , 2555; ดรุ ณีย์ บุญญะ, 2559; ศิริรัตน์ จรอา, 2559; กฤษฎิ์ วิภาสุวรรณ,
2558 ว่ามีความสัมพันธ์และส่งเสริ มซึง่ กันและกัน และสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้ วย 1) ความสาเร็ จของงาน พบว่า “รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะของแขก” คือหัวใจ
สาคัญในการปฏิบัติงาน และเป็ นเครื่ องชี ว้ ดั ความสาเร็ จ 2) การได้ รับการยอมรั บนับถื อ พบว่า การได้ รับการ
ยอมรับนับถือจากแขก ผู้บริ หาร และสังคมรายรอบ 3) ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน พบว่า ทุกตาแหน่งงาน
มีความก้ าวหน้ าเป็ นลาดับ 4) ลักษณะของงาน พบว่า เน้ นทักษะในตาแหน่งหน้ าที่ 5) โอกาสที่จะก้ าวหน้ าใน
อนาคต พบว่า ความสุขในการทางานก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ า 6) ความรั บผิ ดชอบ พบว่า เป็ นพื น้ ฐานของ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของพนักงานทุกคน ปั จจัยสุขอนามัย พบว่า ทุกหน้ าที่ทราบ เข้ าใจ และป้องกันทุกอุบตั ิภยั
ด้ วยสติและไม่ประมาท ปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน ที่ สาคัญที่ สุดคือ ความสัมพันธ์ กับเพื่ อนร่ วมงาน
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การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทากาไร
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An Analysis of the Relationship between Working Capital Management and Profitability of
the Agro Industry in Thailand
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทา
กาไรของกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของไทย ข้ อมูลตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544-2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 26
บริ ษัท ซึง่ มีตวั แปรอิสระที่ศกึ ษาได้ แก่ วงจรเงินสด (CCC), อัตราสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CATA), อัตรา
หนี ้สินหมุนเวียนต่อสินทรั พย์ รวม (CLTA) และอัตราส่วนยอดขายต่อสินทรั พย์ หมุนเวียน (CA Turnover) เพื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการศึกษาทางสถิ ติ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วงจรเงิ นสด (CCC) มีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสาคัญในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และวงจรเงินสด (CCC) มีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสาคัญในทิศทางตรงข้ ามกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามพบวงจรเงินสดมีความสัมพันธ์
กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรั พย์ รวมและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในช่วงหลังวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์
มากกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์

ABSTRACT
Present study examines the relationship between working capital management and
profitability of the Agro industry in Thailand. For listed companies on Thailand stock exchange during
2544-2558. The 26 companies are selected with above conditions. The effect of various variables of
working capital management including cash cycle (CCC), current assets to total assets (CA/TA),
current liabilities to total assets (CL/TA) and net sale to current assets (CA Turnover) on the return on
assets and return on equity are studied.
The results of the statistical test of the hypothesis show a positive significant relationship exist
between cash conversion cycle (CCC) and return on assets and there is a negative significant
relationship between cash conversion cycle (CCC) and return on equity. However, the relationship
between cash conversion cycle (CCC) on return on assets and return on equity in after the crisis,
hamburger more than before the crisis, hamburger.
Key Words :working capital management, profitability, agro industry, crisis hamburger
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คานา
จากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ธุรกิจจึงมีการแข่งขันกันมาก
ขึน้ การบริ หารเงิ น ทุน หมุน เวีย นที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพกลายมาเป็ นสิ่ งส าคัญในการบริ หารการเงิ นในทุกองค์ ก ร
เนื่ อ งจากเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการก าหนดความสามารถในการท าก าไรของธุ ร กิ จ และเป็ นสิ่ ง ที่ ทุ ก ฝ่ ายให้
ความสาคัญหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในอดีต โดยผู้บริ หารสามารถเพิ่มความสามารถในการทากาไรได้ โดยการ
บริ หารเงินทุนหมุนเวียนให้ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถ
ในการทากาไร ความมัง่ คัง่ ของผู้ถือหุ้น
จากความสาคัญดังกล่าว ทาให้ มีงานวิจัยในอดีต หลายงานที่ ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ของการบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียนกับการทากาไร ส่วนใหญ่เลือกศึกษาจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และได้ ผลการศึกษาที่คล้ ายคลึง
กัน คือ พบการบริ หารเงิ นทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ ในทิ ศทางตรงข้ ามกับการทากาไร อย่างไรก็ตามเมื่อ
วิเคราะห์ถงึ สภาพธุรกิจในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวการณ์ แข่งขันทางการตลาด และสภาวะ
แวดล้ อม ล้ วนแล้ วแต่ส่งผลต่อการจัดการและการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการที่ต่างจากเมื่อก่อน ทาให้
การศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นการทดสอบและยืนยันสมมติฐานงานวิจยั ในอดีตด้ วย
ทัง้ นี ้ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อย่างเด่นชัดในเรื่ องของ
วัตถุดิบ (raw material) และคุณภาพอาหาร (food quality) เพราะเป็ นวัตถุดิบที่ได้ จากภาคการเกษตรกรรม การ
ปศุสตั ว์ การประมง และจากธรรมชาติ มีความเสื่อมเสียได้ ง่าย มีผลต่อสุขภาพของผู้บริ โภค การรับซื ้อวัตถุดิบ จะ
เป็ นเงินสด เพราะเกษตรกรต้ องการเงินสดเป็ นค่าใช้ จ่ายในครอบครัว และค่าใช้ จ่ายการผลิต และอุตสาหกรรม
อาหารเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภคมากเป็ นพิเศษ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะ
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภคมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป.)
ทาให้ การศึกษาครัง้ นี ้ จึงได้ เลือกศึกษาในกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพราะเป็ นอุตสาหกรรมที่
มีความสาคัญต่อการส่งออกของไทย โดยวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนกับการ
ทากาไรในช่วงก่อนและหลัง วิกฤตแฮมเบอร์ เกอร์ เพราะวิกฤติดงั กล่าวได้ ส่งผลต่อการส่งออกสินค้ าเกษตรของ
ไทย เพราะสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศคูค่ ้ าที่สาคัญในทวีปอเมริ กาเหนือ ซึง่ ไทยมีการส่งออกสินค้ าเกษตรมากเป็ น
อันดับสองรองจากทวีปเอเชีย (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , 2559) เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผู้บริ หารในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อผลกาไรที่ยงั่ ยืน
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (working capital management)
การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน หมายถึง การบริ หารเงินสด การบริ หารลูกหนี ้ และการบริ หารสินค้ าคงคลัง
โดยพยายามให้ สินทรั พย์ เหล่านีอ้ ยู่ในระดับที่พอเหมาะ มีสภาพคล่องเพี ยงพอ และมีต้นทุนเสียโอกาสต่าสุด
(เสกศักดิ์ จาเริ ญวงศ์, 2554: 385)
วงจรเงินสด (cash conversion cycle)
วงจรของเงินสด หมายถึง ระยะเวลานับตังแต่
้ วนั จ่ายค่าสินค้ าให้ เจ้ าหนี ้การค้ า จนถึงวันที่ได้ รับชาระเงิน
จากลูกหนี ้การค้ า เป้าหมายของบริ ษัท คือ พยายามทาให้ วงจรเงินสดนี ้สันที
้ ่สดุ เท่าที่จะทาได้ โดยไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และจะมีผลทาให้ กาไรสูงขึน้ เพราะถ้ าวงจร เงินสดยิ่งนานออกไป
332

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

บริ ษัทก็จาเป็ นจะต้ องจัดหาเงินทุนจากภายนอกมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ต้องเสียต้ นทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ สูงขึ ้น (เริ ง
รัก จาปาเงิน, 2544)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบมีการศึกษาตัวแปรวัด การทากาไรที่ แตกต่างกัน แต่การศึกษา
ครั ง้ นี เ้ ลือกศึกษาตัวแปรวัดการทากาไร จาก ROA โดยพิ จารณาควบคู่กับ ROE เนื่ องจากเป็ นตัวแปรวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพของการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ข องธุ ร กิ จ และความส าเร็ จ จากการบริ ห ารงานของผู้บ ริ ห าร เพื่ อ
ผลตอบแทนต่อธุรกิจและผู้ถือหุ้น โดยมีงานที่ศกึ ษาตัวแปร ROA คือ Alavinasab & Davoudi, 2013; สุดาทิพย์
ปรัชญาสกุล (2557); Enqvist et al. (2014); Singhania et al., (2014); สมเกียรติ วรประสิทธิคณ
ุ (2553) โดย
พบความสัมพันธ์ ในทิ ศทางตรงข้ ามกับการทากาไร และงานที่ ศึกษาจากตัวแปร ROE คือ Alavinasab &
Davoudi (2013) โดยพบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับการทากาไร
นอกจากนีต้ วั แปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ วงจรเงินสด (CCC) เป็ นตัวแปรที่งานวิจยั ทังหมดเลื
้
อก
ศึกษา และส่วนใหญ่ได้ ผลการศึกษาในทิศทางตรงกันข้ ามกับการทากาไร, อัตราสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวม (CA/TA) งานวิจยั ที่ศกึ ษา คือ สมเกียรติ วรประสิทธิคณ
ุ (2553) และ Alavinasab & Davoudi (2013) โดย
พบความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับการทากาไร, อัตราหนี ้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CL/TA) งานวิจยั ที่
ศึกษา คือ สมเกียรติ วรประสิทธิคณ
ุ (2553) และ Alavinasab & Davoudi (2013) โดยพบความสัมพันธ์ ในทิศ
ทางตรงข้ า มกับ การท าก าไร และอัตราส่วนยอดขายต่อสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย น (NS/CA) งานวิ จัย ที่ ศึก ษา คื อ
สมเกียรติ วรประสิทธิคณ
ุ (2553) โดยความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการทากาไร แต่งานวิจยั ของ สุดาทิพย์
ปรัชญาสกุล (2557ไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
สมมุตฐิ านงานวิจัย
ROA
ROE

1 : วงจรเงินสด มีทิศทางตรงข้ ามกับ

เพราะวงจรเงินสดนาน หมายถึง การจาเป็ นต้ องจัดหาเงินทุนจากภายนอกมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ต้องเสีย
ต้ นทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ สูงขึ ้น ส่งผลให้ กาไรลดลง
 2 : CA/TA มีทิศทางตรงข้ ามกับ

ROA
ROE

**********
เพราะการลงทุนใน CA ที่มีสดั ส่วนมากขึ ้นนัน้ CA จะให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่าการลงทุนใน FA แต่ใช้
เวลาเร็ วกว่า จึงส่งผลให้ มีกาไรลดลง
 3 : CL/TA มีทิศทางเดียวกับ

ROA
ROE

**********
เพราะการจัดหาเงินมาใช้ จาก CL เพิ่มขึน้ ทาให้ จัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะยาวลดลง แหล่งเงินทุน
ระยะสันมี
้ ต้นทุนของเงินทุนต่ากว่า จึงทาให้ กาไรเพิ่มขึ ้น
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ROA
ROE

 4 :*CA Turnover มีทิศทางเดียวกับ

เพราะถ้ า Turnover สูง แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์ ย่อมต้ องทาให้ มีกาไรเพิ่มขึ ้น

วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยในการศึกษาครั ง้ นี ้ จะแบ่งการวิเคราะห์ ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์ สถิติเชิ ง
พรรณา, การวิเคราะห์ หาค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้ นตรง โดยใช้ วิธีกาลังสองน้ อย
ที่สดุ ซึง่ มีแบบจาลองการถดถอยที่ใช้ ในการศึกษา ดังนี ้
Model1: ROAit  0  1CCCit  2CATAit  3CLTAit  4 NSCAit  eit

(1)

Model 2 : ROEit   0   1CCCit   2CATAit   3CLTAit   4 NSCAit  eit

(2)

โดยที่
=
ROE =
CCC =
CATA =
CLTA =
NSCA =
e
=
=
i
ROA

t

=

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (return on assets)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (return on equity)
วงจรเงินสด (cash conversion cycle)
อัตราสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (current assets to total assets ratio)
อัตราหนี ้สินหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (current liabilities to total assets ratio)
อัตราส่วนยอดขายต่อสินทรัพย์หมุนเวียน (sales to current assets)
ค่าคลาดเคลื่อน
จานวนบริ ษัท
จานวนปี ที่ทาการศึกษา

ผลการศึกษา
Table 1 Testing of hypothesis model 1
2544-2558

2544-2551

-0.01
0.00
0.23
-0.13
0.01
0.65
0.56
0.55
89.99
0.00
2.29

0.01
0.00
0.19
-0.13
0.01
0.67
0.52
0.50
37.80
0.00
1.97

C
CCC
CA/TA
CL/TA
CA Turnover
AR(1)
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)
Durbin-Watson stat
Dependent variable: ROA
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*
*
*
**

2552-2558
*
*
*
**

-0.02
0.00 *
0.29 *
-0.12 **
-0.01
0.71
0.63
0.62
51.50
0.00
2.55
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Table 2 Testing of hypothesis model 2
C
CCC
CA/TA
CL/TA
CA Turnover
AR(1)
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic

2544-2558
20.62
-0.09
18.48
-17.39
-1.89
0.50
0.34
0.33
36.13

Prob(F-statistic)
Durbin-Watson stat
Dependent variable: ROE
*. **, *** denote the 10%, 5% and 1% significance levels.

0.00
2.18

*
*
*
*

2544-2551
20.48
-0.12 *
21.44 *
-22.92 *
-1.32
0.57
0.52
0.50
25.74
0.00
2.14

2552-2558
19.42
-0.07 **
14.87 ***
-9.70
-2.26 ***
0.45
0.27
0.25
11.07
0.00
2.25

สมมุติฐานที่ 1 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง CCC กับการทากาไร
จากผลการศึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง CCC กับROA พบมีความสัมพันธ์ ใน
ทิ ศ ทางเดีย วกัน อย่ างมีนัย ส าคัญ ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น ร้ อยละ 99 ดังนัน้ จึงปฏิ เสธสมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ง ผล
การศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Mun & Jang. (2015) อธิ บายได้ ว่า การที่กิจการมีระยะเวลาชาระหนีท้ ี่
ยาวนานขึ ้น จะส่งผลต่อกาไรที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากเจ้ าหนี ้การค้ าเป็ นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ ที่มีต้นทุนทางการเงินที่
ต่ากว่าแหล่งเงินทุนระยะยาว ซึง่ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ วย่อมให้ ผลตอบแทนที่ ค้ มุ ค่ามากกว่า
ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรที่เพิ่มขึ ้น
แต่เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างวงจรเงินสด (CCC) กับ ROE พบมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรง
ข้ าม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อธิบายได้ ว่าการที่กิจการ
นาเงินสดมาลงทุนในกิจการเพิ่มขึ ้น กระแสเงินสดอาจไปจมกับสินทรัพย์หมุนเวียน จึงส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยผลการศึกษาสอดคล้ องตามงานวิจยั ของ Alavinasab & Davoudi (2013)
สมมุติฐานที่ 2 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง CA/TA กับการทากาไร
จากผลการศึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง CA/TA กับ ROA พบความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง CA/TA
กับ ROE พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 ในช่วง พ.ศ. 25442558 และ พ.ศ. 2544-2551 และมีนยั สาคัญที่ระดับ ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 90 ในช่วง พ.ศ.2551-2558 ดังนันจึ
้ ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ วรประสิทธิ คุณ (2553)
และ Alavinasab & Davoudi (2013) ซึง่ สามารถอธิบายผลได้ ว่าการเพิ่มขึ ้นของ CA/TA จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้น
ของ ROA เนื่องจากการลงทุนใน CA/TA ถึงแม้ จะให้ ผลตอบแทนที่น้อยกว่า การลงทุน FA แต่ระยะเวลาคืนทุน
เร็ วกว่า ซึ่งหมายถึงการมีสภาพคล่องที่ ดีกว่า ซึ่งถ้ าลงทุนในปริ มาณที่เพิ่มขึน้ ก็ จะส่งผลให้ ROA และ ROE
เพิ่มขึ ้น
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สมมุติฐานที่ 3 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง CL/TA กับการทากาไร
จากผลการศึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง CL/TA กับ ROA พบความสัมพันธ์ ในทิศ
ทางตรงข้ าม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 ในช่วง พ.ศ. 2544-2558 และ พ.ศ. 2544-2551
และมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ในช่วงพ.ศ. 2552-2558 และพบความสัมพันธ์ กบั ROE ในทิศ
ทางตรงข้ ามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2558 และ พ.ศ. 2544-2551
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมเกียรติ วรประสิทธิคณ
ุ (2553) และ
Alavinasab & Davoudi (2013) อธิบายได้ ว่าการเพิ่มขึ ้นของ CL/TA จะส่งผลต่อการลดลง ROA และ ROE
เนื่ องจากหนี ส้ ินหมุนเวียนถือว่าเป็ นภาระผูกพันในช่วงระยะสัน้ ของกิ จการ ตลอดจนต้ นทุนจากการกู้ยืม ซึ่ง
จะต้ องมีสดั ส่วนที่เหมาะสม มิฉะนันถ้
้ ามีหนี ้สินหมุนเวียนที่มากเกินไป ก็จะส่งผลต่อ ROA และ ROE ที่ลดลง
สมมุติฐานที่ 4 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง CA Turnover กับการทากาไร
จากผลการศึกษา พบความสัมพันธ์ ระหว่าง CA Turnover กับ ROA ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ในช่วง พ.ศ. 2544-2558 และ พ.ศ. 2544-2551 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ สอดคล้ องตามงานวิจยั ของ สมเกียรติ วรประสิทธิคณ
ุ (2553) อธิบายได้ ว่ายอดขายเป็ นตัวที่กระทบ
โดยตรงต่อกาไรของกิจการ และก่อให้ เกิดกิจกรรมการดาเนินงานทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ซึง่ มี CA Turnover
เพิ่มมากขึ ้น ก็หมายถึงการใช้ สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพด้ วย จึงส่งผลให้ ROA เพิ่มขึ ้น
และเมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง CA Turnover กับ ROE แล้ ว พบความสัมพันธ์ ในทิศทางตรง
ข้ ามอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 ในช่วง พ.ศ. 2544-2558 และนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 90 ในช่วง พ.ศ.2551-2558 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อธิบายได้ ว่าการเพิ่มขึ ้นของยอดขาย อาจสืบ
เนื่องมาจากการเร่ งยอดขาย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ แต่บางครัง้ การขายสินค้ าก็ยงั ไม่ได้ รับชาระทันที อาจมี
การให้ เครดิตสินค้ า ซึ่งถ้ ากิจการมีการบริ หารลูกหนีไ้ ม่ดีแล้ ว ก็จะส่งผลต่อการลดลง ROE ด้ วย ดังนัน้ บริ ษัท
จะต้ องมีการบริ หารลูกหนี ้ เพื่อเร่ งการชาระหนี ้ให้ เร็ วขึ ้น เพราะจะส่งผลต่อสภาพคล่องที่ดีของกิจการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ได้ ผลการศึกษาที่สรุ ปได้
ว่า CCC มีความสัมพันธ์ กบั ROA ในช่วงหลังวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์ มากกว่า โดยมีค่า adjusted R-squared
เท่ากับ 0.63 ซึง่ หมายความว่า CCC, CA/TA, CL/TA และ CA Turnover สามารถอธิบาย ROA ได้ ร้อยละ 63 ที่
เหลื อ อี ก ร้ อยละ 27 เกิ ด จากตัว แปรอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ น ามาร่ ว มพิ จ ารณา อธิ บ ายได้ ว่ า ช่ ว งหลัง จากเกิ ด วิ ก ฤติ
แฮมเบอร์ เกอร์ เศรษฐกิจโลกเริ่ มฟื น้ ตัวขึ ้น ทาให้ บริ ษัทมีการปรับปรุ งฐานะทางการเงินให้ แข็งแกร่ งขึ ้น หลังจาก
เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ ประกอบกับทุกฝ่ ายให้ ความสาคัญกับสภาพคล่องกันมากขึ ้น ทาให้ ธุรกิจ
มีก ารปรั บปรุ งการบริ หารเงิ น ทุนหมุน เวี ยนให้ ดีขึน้ เพื่ อการท ากาไรและการประคับ ประคองธุ รกิ จให้ เติบ โต
ก้ าวหน้ าในทุกสภาวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้ ROA มากกว่าช่วงก่อนวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์
และเมื่อพิจารณา CCC กับ ROE พบความสัมพันธ์ ในช่วงก่อนวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์ มากกว่า โดยมีค่า
adjusted R-squared เท่ากับ 0.50 หมายความว่า CCC, CA/TA, CL/TA และ CA Turnover สามารถอธิบาย
ROE ได้ ร้อยละ 50 ที่เหลืออีกร้ อยละ 50 เกิดจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ นามาร่ วมพิจารณา อธิบายได้ ว่าในช่วงก่อน
เกิดวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์ บริ ษัทสามารถสร้ างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ มากกว่าช่วงหลังวิกฤติ
แฮมเบอร์ เกอร์ เนื่ องจากการเปิ ดเสรี ท างการค้ า การแข่ งขัน ที่ ยังไม่รุ น แรง การบริ โภคของผู้บ ริ โภคที่ ยัง ไม่
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หลากหลาย และเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจไทยฟื น้ ตัวอีกครัง้ หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540
ส่งผลให้ มีการลงทุนในธุรกิจมากขึ ้น จึงส่งผลให้ ROE มากกว่าช่วงหลังวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์

บทสรุป
จากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในปั จจุบัน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิ ภาพกลายมาเป็ นสิ่ง
สาคัญในการบริ หารการเงินในทุกองค์กร เนื่องจากตัวกาหนดความสามารถในการทากาไรของธุรกิจนัน้ จาก
การศึกษาข้ อมูลการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนในกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สามารถระบุได้ ว่าแนวทางใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท คือ (1) การมีวงจรเงินสดที่นานขึ ้น คือ การมีเครดิตเทอมใน
การชาระหนีท้ ี่นานขึน้ เพื่อกิจการสามารถสร้ างประโยชน์ ในการทากาไรได้ จากกระแสเงินสดก่อนครบกาหนด
ชาระหนี ้ (2) การลงทุนในสินทรั พย์ หมุนเวียนให้ มากขึ ้น เพราะสินทรัพย์ หมุนเวียนมีสภาพคล่ องสูง (3) การลด
หนี ้สินหมุนเวียนให้ น้อยลง เพราะหนี ้สินหมุนเวียนมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ากว่า เพื่อการทากาไรที่เพิ่มขึ ้น และ (4)
การเพิ่มยอดขายให้ มากขึน้ เพราะยอดขายเป็ นตัวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไรของกิจการ และก่อให้ เกิด
กิจกรรมการดาเนิ นงานทุกประเภทอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งถ้ าสัดส่วนยอดขายต่อสินทรั พย์ หมุนเวียนเพิ่มมากขึน้ ก็
หมายถึงการใช้ สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพด้ วย
จากความส าคัญ ของการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุน เวี ย น ท าให้ มี ง านวิ จั ย ในอดี ต หลายงานที่ ไ ด้ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ของการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนกับการทากาไร โดยส่วนใหญ่เลือกศึกษาจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
แต่ก ารศึก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ เลื อกศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และได้ ผ ลการศึก ษาที่ ชัด เจน
มากกว่าการศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ พบความสัมพันธ์ CCC กับ ROA ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ซึง่ ผลการศึกษาขัดแย้ งกับงานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ าม แต่ก็มีความสอดคล้ องตาม
งานวิจยั ของ Mun & Jang. (2015) อธิบายได้ ว่า การที่กิจการสามารถยืดระยะเวลาชาระหนี ้ให้ ยาวนานขึ ้น จะ
ส่งผลต่อกาไรที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากเจ้ าหนีก้ ารค้ าเป็ นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ ที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่า กว่าแหล่ง
เงินทุนระยะยาว ซึง่ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ วย่อมให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ามากกว่า ที่จะส่งผล
ต่อความสามารถในการทากาไรที่เพิ่มขึ ้น และพบความสัมพันธ์ ระหว่าง CCC กับ ROE ในทิศทางตรงข้ าม อย่าง
มีนยั สาคัญ โดยผลการศึกษาสอดคล้ องตามงานวิจยั ของ Alavinasab & Davoudi (2013) อธิบายได้ ว่าการที่
กิจการสามารถยืดเวลาในการชาระหนีอ้ อกไป กิจการก็จะมีเงินทุนมาหมุนเวียนในกิจการระยะหนึ่ง หรื อลงทุน
ระยะสัน้ กระแสเงินสดก็อาจจะไปจมกับสินทรัพย์หมุนเวียน ที่สง่ ผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความสาคัญต่อการส่งออกของไทย และการเกิดวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์ ใน
สหรัฐฯ ก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ าเกษตรไทยนัน้ จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียนกับการทากาไรในช่วงก่อนและหลังวิกฤตแฮมเบอร์ เกอร์ สามารถระบุได้ ว่า CCC ความสัมพันธ์
กับความสามารถในการทากาไรในช่วงหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์ เกอร์ มากกว่า ซึง่ สามารถอธิบายได้
ในช่วงหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์ เกอร์ ทุกฝ่ ายต่างให้ ความสาคัญกับการบริ หารสภาพคล่องหรื อ
เงินทุนหมุนเวียนมากยิ่งขึ ้น ทาให้ บริ ษัทมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อการทากาไร
และการประคับประคองธุรกิจให้ ดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
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ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในสาหรับการดาเนินงาน
ของ สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จากัด
The Audit and Internal Controls Systems for
The Buriram Agricultural Marketing Co-operative Ltd.
ทรงเดช อินทรักษา1* อนุชา ภูริพนั ธุ์ภิญโญ1 และเชาว์ โรจนแสง1
Songdej Intharaksa1*, Anucha Puriphunpinyoo1 and Chao Rojjanasang1

บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในกับมาตรฐาน รวมทัง้
แนะนําการตรวจสอบและการควบคุมภายในสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า
ธ.ก.ส.บุรี รั มย์ จํ ากัด ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อเจ้ า หน้ าที่ ทัง้ หมดของสหกรณ์ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย
ประกอบด้ วย กระดาษทํ าการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล การตรวจสอบของสหกรณ์ เ ปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐานการ
ตรวจสอบ แบบสอบถามเพื่อสํารวจการควบคุมภายในและประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของสหกรณ์
ตามแนวคิด COSO และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่าการตรวจสอบของสหกรณ์ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของกรมบัญชีกลาง ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของสหกรณ์ มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ ดี แต่ยังไม่ได้
มาตรฐานองค์ประกอบของ COSO ระบบการตรวจสอบที่แนะนําคือระบบปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเหมาะสมต่อการดําเนินงานของ
สหกรณ์และควรมีการปรับปรุ งเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบของ COSO

ABSTRACT
The research aimed to compare the audit system and internal control system with standards,
including advice audit and internal controls for the Buriram Agricultural Marketing Co-operatives Ltd.
operations. The population of the research was all the staff of the cooperative. Tools used in research
consisted of the paper collected data audit system of the cooperative comparison with standards for
internal audit. Questionnaire survey and evaluate of internal controls and evaluate composition them
to concept of COSO and discussion by focus groups. The result of research found that audit system
of cooperatives did not meet the Comptroller‘s standards. Internal control systems of existing
cooperatives there are at good level, but not as a standard composition of COSO. The internal audit
of the Comptroller is advice to the cooperative. Internal control systems were optimum to the
cooperatives and should be improvements to make conform to the standard composition of COSO.
Key words: audit, internal control, cooperatives.
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คานา
สหกรณ์ ก็เป็ นเช่นเดีย วกันกับ องค์ กรธุร กิ จต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการของสหกรณ์ ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้ รับ การ
เลือกตัง้ จากสมาชิ กให้ เข้ ามาบริ หารกิ จการของสหกรณ์ เพื่ อให้ สหกรณ์ มีความเข้ มแข็ง เจริ ญก้ าวหน้ า และ
ประสบความสําเร็ จ สามารถตอบสนองความต้ องการของสมาชิ กได้ โดยคณะกรรมการของสหกรณ์ ต้ องนํ า
กระบวนการบริ หารซึง่ ประกอบไปด้ วย กิจกรรมการวางแผน การจัดองค์กร การสัง่ การ และสุดท้ ายคือการควบคุม
ติดตามประเมินผล มาใช้ ในการบริ หารธุรกิจ โดยกิจกรรมการควบคุมและการติดตามประเมินผลเป็ นกิจกรรมที่
คณะกรรมการของสหกรณ์ ต้ องให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึน้ ธุรกิจมีความซับซ้ อนมาก
ประกอบกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การแข่งขันกันทางธุรกิจนับวันจะ
ทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ ้น ย่อมต้ องมีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
(กรมส่งเสริ มสหกรณ์,2556)
สหกรณ์ การเกษตรเพื่ อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส. (สกต.) เป็ นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ การเกษตร จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตังขึ
้ น้ มาจากลูกค้ าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยการสนับสนุนของ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ที่
มีพื ้นที่การดําเนินงานครอบคลุมทังจั
้ งหวัด การดําเนินธุรกิจของ สกต. มีการดําเนินธุรกิจ 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจ
จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย 2) ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และ 3)ธุรกิจบริ การและส่งเสริ มการเกษตร แต่การ
ดําเนินธุรกิจของ สกต.ที่ผ่านมา ถูกมองว่าการดําเนินงานไม่โปร่ งใส มีการจัดหาสินค้ าไม่ตรงความต้ องการของ
สมาชิก มีการซื ้อตัว๋ ปุ๋ ยเพื่อรับเงินค่าส่งเสริ มการขายจากคู่ค้า การแสวงหาผลประโยชน์ อนั มิชอบ ขาดการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ ก ทํ าให้ สมาชิ กไม่ร้ ู จักและไม่ทํ าธุรกิ จ ด้ วย นอกจากนัน้ ยังขาดการตรวจสอบและการควบคุม
ภายในที่ดี ทําให้ เกิดการทุจริ ตขึ ้นในหลาย สกต. แม้ ว่าการดําเนินงานจะมีข้อบังคับและกําหนดระเบียบมาถือใช้
แต่มกั จะละเลยขาดการควบคุม(ธ.ก.ส.,2558) โดยทัว่ ไปการตรวจสอบการดําเนินงานของ สกต.ส่วนใหญ่นนั ้ ที่
ประชุมใหญ่ของสมาชิก จะมีมติเลือกให้ ธ.ก.ส.เข้ ามาเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 อีกทางหนึ่งก็คือการตรวจภาวะการเงินและการดําเนินงานของ สกต. โดย ธ.ก.ส.ในฐานะ
เจ้ าหนี ้ นอกเหนือจากการสอบบัญชีของผู้ตรวจบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.(สกต.)บุรีรัมย์ จํากัด มีพื ้นที่การดําเนินงานครอบคลุมทัง้
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็ นสหกรณ์ ที่มีขนาดใหญ่ และปริ มาณธุรกิ จสูง จํ าเป็ นต้ องมีระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในที่ ดีและมีประสิทธิ ภาพ ช่วยป้องกันรั กษาทรั พย์ สินของสหกรณ์ และช่วยให้ การปฏิ บัติงานใน
ขันตอนต่
้
างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เหมาะสม รวมทัง้ ป้องปราม หรื อลดความเสี่ยงลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ ซึง่ ระบบ
การตรวจสอบและการควบคุ ม ภายในที่ ดี ไม่ ค วรมี ม ากจนเกิ น ไป หรื อ น้ อยเกิ นไป และต้ อ งแทรกอยู่ ใ น
กระบวนการปฏิบตั ิงานตามปกติ และใช้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ผู้วิจยั สนใจศึกษาเรื่ อง “ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในสําหรับ การดําเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จํากัด ” เพื่อจะได้ ทราบถึงการตรวจสอบและควบคุมภายในของ
สหกรณ์ เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่ ระบบการตรวจสอบและแนวทางการควบคุมภายในที่แนะนําสําหรั บการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ ควรเป็ นอย่างไร เพื่อนําผลวิจยั ที่ได้ ไปใช้ เป็ นแนวทางให้ สหกรณ์นําไปปฏิบตั ิเพื่อลดความ
เสียหาย และข้ อบกพร่ อง รวมทังสร้
้ างความน่าเชื่อถือในการดําเนินงานของสหกรณ์
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึก ษาระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุม ภายในที่ มี อยู่ ข องสหกรณ์ ก ารเกษตรเพื่ อ
การตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จํากัด เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบและมาตรฐานการควบคุ มภายใน
ว่าเป็ นอย่างไร
2.เพื่ อ แนะนํ า แนวทางการตรวจสอบและการควบคุม ภายในสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จํากัด

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง(2546) ได้ กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
เป็ นการกําหนดข้ อปฏิบตั ิหลักๆ ของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้ วยมาตรฐานด้ านคุณสมบัติ
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบของงาน
ตรวจ การกําหนดถึงความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม ในการปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิการตรวจสอบ
ภายในด้ วยความเชี่ยวชาญ ระมัดระวังและรอบคอบ และการสร้ างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มาตรฐานการปฏิ บัติงาน ได้ แก่ การบริ หารงานตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ เกิ ดสัมฤทธิ์ ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานขององค์กร การวางแผนการตรวจสอบตาม
ภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย การรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้ อมูลให้ เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตามที่
ได้ รับมอบหมาย ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ ให้ ผ้ ูที่ เกี่ยวข้ องได้ ทราบ
อย่างทันกาล การติดตามผลว่า ได้ นําข้ อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และ การหารื อกับ
ผู้บริ หารองค์กรถึงสภาพความเสี่ยงที่ยงั คงมีอยู่ทีขององค์กร
องค์ ประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
จิ ณห์ ระพี ร์ พุ่มสงวน(2557) ได้ กล่าวไว้ ว่า COSO หรื อ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission เป็ นคณะกรรมการของสถาบันทางวิชาชีพการบัญชี 5 สถาบัน
ในสหรั ฐอเมริ กา ประกอบด้ วย สมาคมผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งสหรั ฐอเมริ กา สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
สมาคมผู้บ ริ ห ารการเงิ น สมาคมนักบัญชี แห่ งสหรั ฐอเมริ ก า และสมาคมนักบัญชี เพื่ อการบริ หาร ได้ ร่วมกัน
ศึกษาวิจยั และพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายใน และได้ ให้ ความหมายของการควบคุมภายในไว้ ว่า “การ
ควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ถูกกําหนดร่ วมกันโดย คณะกรรมการ ผู้บริ หารตลอดจนพนักงาน
ขององค์กรทุกระดับชัน้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรื อการปฏิบตั ิงานตามที่กําหนดไว้ จะ
ทําให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม ” ดังนัน้ ระบบการควบคุมภายใน จึงประกอบด้ วยนโยบายและวิธี
ปฏิ บัติ งานที่ กําหนดขึน้ ในองค์ กร เพื่ อให้ ความมั่น ใจอย่างมีเหตุมีผลว่า กิ จการขององค์ ก รจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้
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สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(2547) ได้ กล่าวไว้ ว่า มาตรฐานการควบคุมภายในตามแนวคิดการ
ควบคุมภายในของ COSO ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 5 ประการ ซึง่ ผู้กํากับดูแลและฝ่ ายบริ หาร จะต้ องจัดให้
มีในการดําเนินงานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อันได้ แก่
1.สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ซึง่ ร่ วมกัน
ส่ ง ผลให้ มี ก ารควบคุ ม ขึ น้ ในหน่ ว ยรั บ ตรวจ หรื อ ทํ า ให้ การควบคุ ม ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ ผ ลดี ขึ น้ หรื อ ในทางตรงข้ าม
สภาพแวดล้ อมอาจทําให้ การควบคุมย่อหย่อนลงได้
2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความ
เสีย หาย การรั่ วไหล ความสูญเปล่า หรื อเหตุก ารณ์ ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ทํ าให้ งานไม่ป ระสบความสํ าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
3.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริ หาร
กําหนดให้ บุคลากรของหน่วยรั บตรวจปฏิบัติ เพื่อลดหรื อควบคุมความเสี่ยงและได้ รับการตอบสนองโดยมีการ
ปฏิบตั ิตาม
4.สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communications) หมายถึง ข้ อมูลข่าวสาร
ทางการเงินและข้ อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลจากแหล่งภายใน
หรื อภายนอก
5.การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
และประเมินสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างต่อเนื่องและอย่างสมํ่าเสมอ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ ภาคการเกษตร
กรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ (2556) ได้ กํ าหนดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ ใ นภาคการเกษตรแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ด้ าน ประกอบด้ วย
1.การควบคุมด้ านบัญชี เป็ นการกําหนดวิธีการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการป้องกัน ดูแลรักษา
สินทรัพย์และเอกสารหลักฐานของสหกรณ์ให้ ปลอดภัยจากการทุจริ ต ผิดพลาดทังซึ
้ ง่ การควบคุมด้ านบัญชีทําให้
การจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและเชื่อถือได้
2. การควบคุมด้ านบริ หาร เป็ นการจัดแบ่งส่วนงานภายใน การแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบการ
กําหนดระเบียบปฏิบตั ิ วิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่ทําให้ การดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล แบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ 1)การควบคุมด้ านบริ หารจัดการ ประกอบด้ วย การ
ควบคุมด้ านการจัดการ ทรั พยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบและนโยบาย การควบคุม
ด้ านการเงิน และ 2)การควบคุมด้ านบริ หารธุรกิจ ประกอบด้ วย การควบคุมด้ านธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ า
มาจําหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรู ปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้ า ธุรกิจให้ บริ การและส่งเสริ ม
การเกษตร และธุรกิจเงินรับฝาก
3. การควบคุมเฉพาะด้ าน ได้ แก่ การควบคุมด้ านเงินลงทุนการควบคุมด้ านที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การควบคุมด้ านเงินเบิกเกินบัญชีธ นาคารและเงินกู้ยืม สมาชิกและทุนเรื อนหุ้น รวมถึงการควบคุมด้ า นการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มี 2 ส่วน ประกอบด้ วย
1.ประชากรที่ใช้ ในการสํารวจความคิดเห็น (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) คือ เจ้ าหน้ าที่ลกู จ้ างทังหมด
้
ของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด จํานวน 48 คน
2.ประชากรที่ใช้ ในการสนทนากลุ่ม (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) คือ ข้ าราชการและผู้ที่ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้ องกับ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด จํานวน 14 คน ประกอบด้ วย กรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ จํานวน 3 คน
เจ้ าหน้ าที่ ระดับหัวหน้ าแผนกขึน้ ไปของสหกรณ์ จํ านวน 5 คน นักวิชาการส่งเสริ มสหกรณ์ จํ านวน 1 คน
นักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ จํานวน 2 คน และพนักงาน ธ.ก.ส.ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จํานวน 3 คน
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เฉพาะระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของ สหกรณ์ การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จํากัด ในปี บัญชี 2558 (ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ) โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ตาม Figure 1

Figure 1 Conceptual Framework
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แบบเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อรวบรวมข้ อมูลจาก เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
2. แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
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2.1 แบบสอบถามเพื่อสํารวจและประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของสหกรณ์
2.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามแนวคิด COSO
3. การสนทนากลุ่ม (Focus group) รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่ อแนะนําแนวทางในการ
ตรวจสอบกิจการและการควบคุมภายในสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การเปรี ย บเที ย บข้ อ มูล จากแบบเก็ บ รวมรวมข้ อ มูล กับ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อหาข้ อสรุ ปว่าระบบการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบกิจการเป็ นไปตามมาตรฐาน หรื อไม่
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ด้ วยสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ และประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในตามแนวคิด COSO ของสหกรณ์
3. การวิเคราะห์ เนือ้ หา จากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาข้ อสรุ ปการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่
แนะนําสําหรับกับการดําเนินงานของสหกรณ์

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลด้ านประชากรของเจ้ าหน้ าที่ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด พบว่า เจ้ าหน้ าที่ ส่วนใหญ่ ของ สกต.บุรีรัมย์
จํากัด ร้ อยละ60.4 เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 47.9 มีอายุอยู่ในช่วง 40 ปี ถึงไม่เกิน 50 ปี ร้ อยละ 68.8 เป็ นเจ้ าหน้ าที่
ระดับปฏิบตั ิการ จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 70.8 และมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี
ถึงร้ อยละ 35.4
ผลการเปรี ยบเทียบข้ อมูลการตรวจสอบกิจการกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
การตรวจสอบการดําเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด เป็ นการตรวจสอบโดย พนักงานของ ธ.ก.ส.ที่ได้ รับ
มอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ ใช้ แนวทางการตรวจสอบกิจการ ภาวะทางการเงินและ
การดํ าเนิ น งานของสหกรณ์ การเกษตร ที่ มีห นี เ้ งิ น กู้อยู่กับ ธ.ก.ส. เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ ทํ าให้ ก าร
ตรวจสอบกิจการ ไม่มีการกํ าหนดกฎบัตรและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ไม่สามารถประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบได้ รวมทังการไม่
้
ได้ ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ ๆ การไม่มี
การรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ทําให้ การแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่ตรวจพบไม่ครบถ้ วน ทํา ให้
ประเมินว่าการตรวจสอบการดําเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
ผลการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ในแต่ ละกิจกรรมการดาเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์ จากัด
ระบบการควบคุมภายในจากการประเมินการปฏิ บัติงาน ที่ จุดควบคุมของ สหกรณ์ การเกษตรเพื่ อ
การตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.(สกต.) บุรีรัมย์ จํ ากัด ในการควบคุมภายในด้ านการบัญชี มีการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยในการปฏิ บัติเท่ากับ 3.74(S.D.=0.24) การควบคุมภายในด้ านการบริ หารจัดการ มีการ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบตั ิเท่ากับ 3.21(S.D.=1.01) การควบคุมภายในด้ าน
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การบริ หารธุรกิจจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติงานเท่ากับ
3.39 (S.D.=0.49) การควบคุมภายในด้ านการบริ หารธุ รกิจรวบรวมผลผลิต มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับ ดี
มีคา่ เฉลี่ยในการปฏิบตั ิ เท่ากับ 3.47(S.D.=0.46) และการควบคุมภายในเฉพาะด้ าน มีการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับ ดี ค่าเฉลี่ยในการปฏิบตั ิ เท่ากับ 3.39(S.D.=0.91)
สามารถประเมินระบบการควบคุมภายในของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด ได้ วา่ การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมที่เป็ น
จุดควบคุมของระบบการควบคุมภายในในแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่
ของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด มีการปฏิบตั ิเป็ นส่วนใหญ่คอ่ นข้ างประจํา การควบคุมภายในอยู่ในระดับ ดี
การประเมินองค์ ประกอบการควบคุมภายในของ สกต.บุรีรัมย์ จากัด ตามแนวคิดของ COSO
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการควบคุม ยัง ไม่ ผ่ า นมาตรฐานตามแนวคิด การควบคุม ภายในของ COSO
กิจกรรมย่อยตามความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ อยู่ในเกณฑ์ ต้ องปรับปรุ ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้ อยละ 80.0)
ด้ านการประเมินความเสี่ยง ยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน แนวคิดการควบคุมภายในของ COSO กิจกรรม
ย่อยตามความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ อยู่ในเกณฑ์ ต้ องปรับปรุ ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้ อยละ 80.0)
ด้ านกิ จกรรมการควบคุม เป็ นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO กิ จกรรมย่อย
ตามความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่สว่ นใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(ร้ อยละ 80.0)
ด้ านข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนใหญ่เป็ นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคุมภายในของ
COSO กิจกรรมย่อยตามความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่สว่ นใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้ อยละ 80.0)
ด้ านการติดตามประเมินผล ยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน แนวคิดการควบคุมภายในของ COSO กิจกรรม
ย่อยตามความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ อยู่ในเกณฑ์ ต้ องปรับปรุ ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้ อยละ 80.0)
การสรุ ปผลจากการสัมมนากลุ่มเพื่อแนะนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในสาหรั บสหกรณ์
ข้ อสรุ ปในประเด็น การตรวจสอบการดําเนินงานที่แนะนําสําหรับ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด ด้ านการได้ มาของ
ผู้ตรวจสอบกิจการของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด (มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ) ผู้ตรวจสอบกิจการควรเป็ นพนักงาน
ธ.ก.ส.ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในระเบี ยบ ข้ อบังคับและกฎหมายต่ างๆ ของสหกรณ์ และควรมีเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบและกลัน่ กรองงานด้ านต่างๆ โดยตรง และด้ านมาตรฐานการตรวจสอบ
(มาตรฐานการปฏิบตั ิการตรวจสอบ) เห็นว่าการตรวจสอบกิจการของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด ของผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ ควรปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อสร้ างคุณค่าเพิ่ม
ให้ กบั สกต. และทําให้ การดําเนินงานของ สกต.สัมฤทธิ์ผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อสรุ ปในประเด็น การควบคุมภายในที่แนะนําสําหรับ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด เห็นว่า การควบคุมภายใน
ตามแนวทางของกรมตรวจบัญ ชี สหกรณ์ ซึ่งเป็ นการควบคุมการปฏิ บัติงานในจุดที่ เป็ นความเสี่ ย งของการ
ดําเนินงาน มีความเหมาะสม แต่ควรมีการปรั บปรุ งในบางกิจกรรมเช่น กิ จกรรมการประเมินความเสี่ยง และ
กิจกรรมการติดตามประเมินผลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO
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สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรี ยบเทียบระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ สกต.บุรีรัมย์ จากัด
ระบบการตรวจสอบกิจการของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด ยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของกม
บัญชีกลาง และระบบการควบคุมภายในที่เป็ นการปฏิบตั ิงาน ที่จดุ ควบคุมตามแนวทางการควบคุมภายในที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนด อยู่ในระดับ ดี แต่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO ในด้ านสภาพแวดล้ อมการควบตุม การประเมินความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล
ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่แนะนาสาหรั บการดาเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์ จากัด
ระบบการตรวจสอบที่ แนะนําสําหรั บการดําเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด คือการตรวจสอบภายใน
ตามแนวทางมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง โดยพนักงาน ธ.ก.ส.ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการควร
เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ ในระเบี ยบ ข้ อบังคับและกฎหมายต่างๆ ของสหกรณ์ และควรมีเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบและกลัน่ กรองงานด้ านต่างๆ โดยตรง และการควบคุมภายในที่แนะนํา
สําหรับ สหกรณ์ การคือวบคุมภายใน ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึง่ เป็ นการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ในจุดที่เป็ นความเสี่ยงของการดําเนินงาน แต่ควรมีการปรับปรุ งใน ด้ านสภาพแวดล้ อมการควบคุม กิจกรรมการ
ประเมินความเสี่ยง แลการติดตามประเมินผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO
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ความสามารถของกาไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานและรายการคงค้ าง
ในการทานายกระแสเงินสดในอนาคต: กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
The Ability of Earnings, Cash Flow From Operation and Accurals in Predicting
Future Cash Flows: A Case Study of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand
ภัทราภรณ์ บุตะเขียว1* วิไลพร ไพศาล1 และสุรชัย จันทร์ จรัส1
Pattaraporn Butakhiao1*, Wilaiporn Paisarn1 and Surachai Chancharat1

บทคัดย่ อ
งานศึก ษานี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ ใ นการศึก ษาเพื่ อศึกษาความสามารถของก าไรสุทธิ กระแสเงิ น สดจาก
กิจกรรมดาเนินงานและรายการคงค้ าง (ผ่านตัวแบบวิธีการวัดค่ากระแสเงินสดแบบดังเดิ
้ ม คือ กาไรสุทธิบวกค่า
เสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่ายและกระแสเงิ นสดหมุนเวียนจากการดาเนิ นงาน)ในการทานายกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในอนาคตของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยในช่วงปี
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2558 (166 บริ ษัท) ผลการศึกษาพบว่ากาไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานและ
รายการคงค้ างต่างมีความสามารถในการทานายกระแสเงินสดในอนาคต การเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
ทานายกระแสเงินสดในอนาคตพบว่ากาไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่ายมีความสามารถใน
การทานายกระแสเงินสดในอนาคตได้ ดีที่สุด รองลงมาคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กาไรสุทธิและ
กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงานตามลาดับ

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the ability of earnings, cash flow from operation and
accruals (pass to two traditional measures of cash flows i.e. net earnings plus depreciation and
amortization expense and working capital from operation) in predicting future cash flows of listed
companies in the stock exchange of Thailand between 2005 - 2015 (166 firm-years).The results
indicate that of net earnings, cash flow from operation and accurals have predictability the cash flow
future.Furthermore the comparison results reveal that net earnings plus depreciation and amortization
expense have predictability the most best, next to cash flow from operation, net earnings, and
working capital from operation respectively.

Key Words: Cash flow from operation, earnings, net earnings plus depreciation and amortization expense, working capital from operation
*
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คานา
เนื่ อ งจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จจุ บั น เป็ นที่ ท ราบดี ว่ า กระแสเงิ น สดเป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นและ
มีความสาคัญเป็ นอย่างมากสาหรั บธุรกิจ (Pike and Neale, 2003) และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินสดมี
ประโยชน์มากมายสาหรับผู้ใช้ งบการเงินหรื อนักลงทุนที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์สภาพคล่องในระยะสันของ
้
กิจการ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่า งๆ เช่นผู้ใช้ งบการเงินหรื อนักลงทุนนามาใช้ วิเคราะห์และ
พิจารณาตัดสินใจเลือกซื ้อหุ้นของกิจการต่างๆ เช่น การหาราคาที่แท้ จริ งของหุ้นสามัญโดยวิธีสมั พัทธ์ (Relative
approach) ผู้ให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนี ้อื่นใช้ ประกอบการพิจารณาการให้ สินเชื่อ นอกจากนี ้ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด
เป็ นข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหลายประการ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
หรื อนักลงทุนตัดสินใจได้ วา่ กิจการมีเงินสดเพียงพอสาหรับการลงทุนในอนาคตหรื อไม่ (กฤติยา ยงวณิชย์, 2556)
ดังนันการท
้
านายกระแสเงินสดในอนาคตที่จะเข้ าสู่กิจการจึงมีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับผู้ใช้ งบการเงินหรื อ
นักลงทุนซึง่ แม่บทการบัญชีของ Financial Accounting Standards Board: FASB (1978) กล่าวไว้ ว่า “กาไร
สุทธิในปั จจุบนั สามารถทานายกระแสเงินสดในอนาคตได้ ดีกว่ากระแสเงินสดในปั จจุบนั ” ทาให้ ในอดีตมีผ้ ศู กึ ษา
กันอย่างกว้ างขวาง โดยมีผลการศึกษาที่สอดคล้ องและสนับสนุนแม่บทการบัญชีของ FASB ได้ แก่ผลการศึกษา
ของภูริษา พงษ์ ไทกุล (2553), มณฑา สุทธิพงศ์ (2553), Barth et al. (2001), Dechow et al. (1998), Kim
and Kross (2005) and Takhtaei and Karimi (2013) ในขณะที่ผลการศึกษาของ Bowen et al. (1986) and
Farshadfar et al. (2008) พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานสามารถทานายกระแสเงินสดในอนาคตได้
ดี ก ว่ าความสามารถในการท าก าไรซึ่งขัด แย้ ง กับ ค ากล่าวของ FASB ส าหรั บ ในประเทศไทยเองการได้ รั บ
ผลกระทบจากปั ญหา Hamberger crisis ทาให้ ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การบัญชีอย่างต่อเนื่องซึง่ แน่นอนว่าผลของการปรับเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อข้ อมูลที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน
ที่อาจทาให้ เปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงต้ องการศึกษาความสามารถของกาไรสุทธิ กระแสเงิ นสดจาก
กิจกรรมดาเนินงานและรายการคงค้ างในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อ เป็ นสิ่งยืนยันความสามารถใน
การทานายกระแสเงินสดในอนาคตอันเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ งบการเงินหรื อนักลงทุนในการเลือกใช้ ข้อมูลที่แสดง
อยู่ในงบการเงินและนาไปประกอบการตัดสินใจที่ให้ ประโยชน์สงู สุด

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสามารถของกาไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานและรายการคงค้ างในการ
ทานายกระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีการศึกษา
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาคือบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ยกเว้ นบริ ษัทที่
จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) บริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื น้ ฟูการดาเนินงาน บริ ษัทที่อยู่ในกลุ่ม
เงินทุนหลักทรัพย์ และบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมการเงิน เนื่องจากบริ ษัทที่จดทะเบียนในกลุม่ อุตสาหกรรมกลุ่ม
เงิ น ทุน หลัก ทรั พ ย์ แ ละบริ ษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิ น มีลัก ษณะของรายการค้ าที่ แ ตกต่างไปจากบริ ษัท
จดทะเบี ย นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น กล่าวคือ มีร ายการบางรายการสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น มากอาทิ เช่ น
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายการเงินลงทุน เป็ นต้ น
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ข้ อมูลที่ศกึ ษาเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิแบบรายปี (Panel data) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 – 2558 จานวน 166
บริ ษัท 1,826 ข้ อมูล บนฐานข้ อมูล Datastream เป็ นระยะเวลา 11 ปี และแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ช่วงเวลา
เพื่ อเป็ นการยื นยันว่าข้ อมูลสามารถน ามาใช้ ใ นการท านายได้ ทุกช่ วงเวลาซึ่งจะให้ ข้อมูลที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ
มากกว่าการทดสอบในช่วงเวลาเดียว โดยทาการทดสอบข้ อมูลช่วงเวลาเดียวกัน (Within sample) ตังแต่
้ ปีพ.ศ.
2548 – 2555 เป็ นการนาข้ อมูลปี ปั จจุบนั ไปทานายกระแสเงินสดในปี ถัดไป 1 ปี โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพัน ธ์ (Correlation matrix) โดยวิ ธี ป ระมาณค่าแบบ OLS และทดสอบข้ อมูล ต่ างช่ วงเวลากัน
(Out-of-sample) ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2556 – 2558 จะพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของ Theil inequality coefficient เป็ น
ค่าพยากรณ์ความสามารถในการทานายทางสถิติซงึ่ ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 โดยตัวแปรที่สามารถทานายได้ ดี
จะต้ องมีค่า Theil inequality coefficient น้ อยที่สดุ และค่า Bias proportion กับค่า Variance proportion ควร
ต่ากว่าค่า Theil inequality coefficient และค่า Covariance proportion (Farshadfar et al, 2008)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษามีดงั นี ้
1. กาไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (EARNS) ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
2. กาไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย (EDPR) วิธีวดั ค่ากระแสเงินสดแบบดังเดิ
้ ม
3. กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงาน (WCFO) วิธีวดั ค่ากระแสเงินสดแบบดังเดิ
้ ม อีกวิธีหนึ่ง
คานวณจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนยกเว้ นเงินสดลบด้ วยการเปลี่ยนแปลงของหนี ้สินหมุนเวียน
4. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (CFO) เป็ นกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของกิจการ
ทัง้ 4 ตัวแปรที่นามาศึกษาข้ างต้ นเป็ นตัวแบบที่มีผ้ นู ิยมใช้ ในการศึกษา โดยกาหนดเป็ นสมมติฐานเพื่อ
การวิจยั ได้ 4 สมมติฐาน ดังนี ้
ตัวแบบที่ 1 CFOit  0  1EARNit 1   it
ตัวแบบที่ 2 CFOit  0  1EDPRit 1   it
ตัวแบบที่ 3 CFOit   0   1WCFOit 1   it
ตัวแบบที่ 4 CFOit   0  1CFOit 1   it
โดยที่ i คือ บริ ษัทแต่ละบริ ษัท , t คือ ปี พ.ศ.ในแต่ละปี ที่นามาทาการทดสอบ, 0 , 0 ,  0 ,  0 คือ
ค่าคงที่, 1 , 1 ,  1 , 1 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย,  i คือ ค่าความคลาดเคลื่อน, หมายเหตุ ทุกตัวแปร
หารด้ วยสินทรัพย์รวม ณ วันสิ ้นปี
การทดสอบข้ อมูลและการหาค่ าความเชื่อมั่น
ในเบื ้องต้ นจะทาการตรวจสอบความนิ่งของข้ อมูล (Stationary) โดยใช้ การทดสอบ Panel unit root ของ
Levin, Lin, and Chu Test, Fisher- ADF และ Fisher-PP เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหา Spurious problem หรื อ
ปั ญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ ที่แท้ จริ ง ผลการทดสอบ
พบว่ากาไรสุทธิ (EARN) กาไรก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย (EDPR) กระแส
เงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงาน (WCFO) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน(CFO) มีความนิ่งของ
ข้ อมูลที่ ระดับ levels หรื อ l(0) จึงสามารถนาข้ อมูลมาใช้ ในสมการได้ หลังจากนัน้ ได้ ทาการทดสอบ Pooled
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Estimation, Fixed Effect Model และ Random Effect Model โดยวิธี Hausman Test และวิธี Redundant
Fixed Effect Test เพื่อเป็ นการพิจารณาว่าจะใช้ วิธีการประมาณค่าแบบไหนที่ให้ ผลการประมาณค่าที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่ากัน ผลการทดสอบพบว่าการประมาณค่าแบบจาลองที่ เหมาะสมที่ สุดคือวิธี Random
Effect Model ซึง่ ผลการทดสอบสถิติไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99 ประกอบกับ
แบบจาลองแบบ Random Effect Model ไม่เกิดปั ญหา autocorrelation จากการดูค่าทางสถิติ d ของ DurbinWatson ซี่งมีคา่ อยู่ที่ 2.05 และแบบจาลองตามวิธี Random Effect Model มีผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์สอดคล้ องกับแบบจาลองตามวิธี Pooled Regression Model

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นในรู ปของค่ าสถิตเิ ชิงพรรณา
Table 1 Descriptive statistics
Mean
Median
CFO1
0.079
0.076
EARN
0.047
0.051
EDPR
0.089
0.087
WCFO
0.095
0.083
CFO
0.081
0.078

Minimum
-0.222
-0.304
-0.271
-0.354
-0.220

Maximum
0.495
0.299
0.455
0.560
0.498

Std.Dev.
0.112
0.086
0.097
0.147
0.112

Observation
1,826
1,826
1,826
1,826
1,826

การศึกษานี ้ได้ ทาการวิเคราะห์กลุ่มข้ อมูลตัวอย่าง ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2548 – 2558 จานวน 166 บริ ษัท
1,826 ข้ อมูล พบว่ากระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานและกาไร
สุทธิก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย มีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงได้ ง่ายกว่ากาไร
สุทธิซงึ่ เป็ นอีกเหตุผลหนึง่ ที่ใช้ ตวั แปรเหล่านี ้มาใช้ ในการทานายกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในอนาคต
ซึง่ สอดคล้ องกับงานของมณฑา สุทธิ พงศ์ (2553) และ Barth et al. (2001) นอกจากนีจ้ ากความสัมพันธ์
ดังกล่าวพบว่ากาไรสุทธิ กาไรสุทธิ ก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย กระแส
เงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจะส่งผล
ต่อกระแสเงินสดในอนาคตที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตามไปด้ วย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบความสามารถของกาไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานและรายการคงค้ าง
ในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตด้ วยวิธีประมาณค่ากาลังสองน้ อยที่สดุ (OLS) ของบริ ษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2555 ซึง่ เป็ นการทดสอบข้ อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน
(Within sample) พบว่าเมื่ออัตรากาไรสุทธิ กาไรสุทธิ ก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึน้ หรื อ
ลดลงร้ อยละ 1 จะทาให้ กระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงร้ อยละ 34.30 51.40 11.40 และ 51.30
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ตามลาดับ (Table 2) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค่า Adjusted
จะสรุ ปได้ วา่ อัตรากาไรสุทธิ กาไรสุทธิก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย กระแส
เงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเงินสดในอนาคตเพียงร้ อยละ 6, 19, 2 และ 26 ตามลาดับ
ส่วนการทดสอบข้ อมูลต่างช่วงเวลากัน (Out-of-sample) ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 เพื่ อดู
R

2

ประสิทธิ ภาพในการทานายของตัวแปรโดยดู ค่าสัมประสิทธิ์ ของ Theil inequality coefficient ที่ควรมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 – 1 และค่า Bias proportion กับค่า Variance proportion ควรต่ากว่าค่า Theil inequality coefficient
และค่า Covariance proportion พบว่าทัง้ 4 ตัวแบบเป็ นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพในการทานายกระแสเงินสด
ในอนาคต และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการทานายที่ดีที่สดุ (Table 3) พบว่ากาไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
บวกด้ วยค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่ายมี ประสิทธิภาพในการทานายได้ ดีที่สดุ (0.368) รองลงมาคือ
ก าไรสุท ธิ (0.375) กระแสเงิ น สดหมุน เวี ย นจากการด าเนิ น งาน (0.391) และกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดาเนินงาน (0.401) ตามลาดับ
Table 2 Results from within sample forecasting tests (2005-2012)
Model 1
0.343*, (0.036)

EARN
EDPR
WCFO
CFO

Model 2

Model 3

Model 4

0.514*, (0.029)
0.114*, (0.020)

0.065
0.190
0.027
Adjusted R
F-statistic
80.674
272.489
31.865
Durbin-watson
1.804
1.902
1.810
* Statistically Significant at 0.01, () is Standard error
Table 3 Results from out of sample forecasting tests (2013-2015)
2

Theil inequality coefficient
Bias proportion
Variance proportion
Covariance proportion

0.375
0.014
0.290
0.696

0.368
0.007
0.311
0.681

0.391
0.010
0.264
0.726

0.513*, (0.021)
0.262
411.274
2.270

0.401
0.001
0.370
0.629

ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการทานาย
การศึกษาโดยรวมตัวแปรอิสระทัง้ 4 ตัวอยู่ในสมการเดียวสาหรับข้ อมูล Panel data นันจะต้
้
องทาการ
ตรวจสอบความสัมพัน ธ์ เบื อ้ งต้ น ของตัวแปรต่างๆ หรื อปั ญ หา Multicollinearity เพื่ อดูว่า ตัวแปรทุก ตัวมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และควรมีคา่ ไม่เกิน 0.8 (Devore & Peck, 1993) ผลการทดสอบ
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ปรากฎว่าความสามารถของกาไรสุทธิ (EARN) และกาไรสุทธิ บวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย
(EDPR) มีความสัมพันธ์กนั มากกว่า 0.8 (Table 4)
Table 4 Test of Pearson Correlation
CFO1

EARN

EDPR

WCFO

CFO

CFO1
1
EARN
0.484*
1
EDPR
0.580*
0.940*
1
WCFO
0.319*
0.381*
0.413*
1
CFO
0.542*
0.550*
0.653*
0.406*
1
* Statistically Significant at 0.01
ดังนันในการทดสอบความสั
้
มพันธ์ เพื่อดูคา่ สัมประสิทธิ์ของตัวแบบที่ทดสอบว่าตัวแบบไหนมีคา่ มากกว่า
แสดงว่ามีความสามารถในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตได้ ดีกว่าโดยรวมตัวแบบเป็ นสมการเดียวจะต้ อง
แยกตัวแปรอิสระคือความสามารถของกาไรสุทธิ (EARN) และกาไรสุทธิ บวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย (EDPR) ออกจากสมการดังนี ้
ตัวแบบที่ 5 CFOit  0  1EARNit 1   2WCFOit 1  3CFOit 1  it
ตัวแบบที่ 6 CFOit  0  1EDPRit 1   2WCFOit 1  3CFOit 1   it
Table 5 Results from within sample forecasting tests (2005-2012)
Model 5
EARN
0.293*, (0.034)
EDPR
WCFO
0.065*, (0.026)
CFO
0.361*, (0.018)
0.310
Adjusted R
2

F-statistic
173.414
Durbin-watson
2.208
* Statistically Significant at 0.01, () is Standard error
Table 6 Results from out of sample forecasting tests (2013-2015)
Theil inequality coefficient
0.370
Bias proportion
0.004
Variance proportion
0.313
Covariance proportion
0.681
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Model 6
0.411*, (0.033)
0.045*, (0.018)
0.258*, (0.028)
0.349
206.560
2.201

0.359
0.003
0.317
0.679
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ผลการทดสอบพบว่ า ก าไรสุท ธิ แ ละก าไรสุท ธิ บ วกค่ า เสื่ อ มราคาและประมาณการใช้ จ่ า ยต่ า งก็ มี
ความสัมพันธ์ กบั กระแสเงินสดในอนาคตในเชิงบวกที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 โดยมีค่า Adjusted R ที่
2

ร้ อยละ 31.00 และร้ อยละ 34.90 ตามลาดับ และไม่เกิดปั ญหา autocorrelation มีคา่ Durbin-watson ที่ 2.20
ทัง้ สองตัวแบบ เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการทานายกระแสเงิ นสดในอนาคตพบว่ากาไรสุทธิ บวกค่า
เสื่อมราคาและประมาณการใช้ จ่ายมีความสามารถในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตได้ ร้อยละ 41.10 ดีกว่า
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่อธิบายได้ เพียงร้ อยละ 25.80 (Model 6) สอดคล้ องกับค่าสัมประสิทธิ์
ของ Theil inequality coefficient ที่มีค่าต่ากว่าตัวแบบที่ 5 แสดงว่าตัวแบบที่ 6 มีประสิทธิภาพในการทานายที่
ดีกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตของกาไรสุทธิกบั กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดาเนินงานพบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีความสามารถในการทานายกระแสเงินสดใน
อนาคตได้ ร้อยละ 36.10 ดีกว่ากาไรสุทธิที่สามารถอธิบายได้ เพียงร้ อยละ 29.30 ซึง่ ผลการศึกษาที่ได้ สอดคล้ อง
กับงานของ Bowen et al. (1986) and Farshadfar et al. (2008) แต่ขัดแย้ งกับผลการศึกษาของภูริษา
พงษ์ ไทกุล (2553), มณฑา สุทธิพงศ์ (2553), Barth et al. (2001), Dechow et al. (1998), Kim and Kross
(2005) and Takhtaei and Karimi (2013) อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงินการ
บัญชี ที่เกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ส่วนกระแสเงิ นสดหมุนเวียนจากการดาเนิ นงานมีความสามารถในการทานาย
กระแสเงินสดในอนาคตได้ น้อยที่สดุ ทังตั
้ วแบบที่ 5 และตัวแบบที่ 6

สรุป
การศึก ษาความสามารถของก าไรสุท ธิ กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดาเนิ น งานและรายการคงค้ าง
(ผ่านตัวแบบวิธีการวัดค่ากระแสเงินสดแบบดังเดิ
้ ม คือ กาไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย
และกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงาน) ในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษัท ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ากาไรสุทธิ กาไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่าย
กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการดาเนินงาน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่างมีความสามารถในการ
ทานายกระแสเงินสดในอนาคต หากเปรี ยบเทียบความสามารถในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตพบว่า
กาไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้ จ่ายมีความสามารถในการทานายกระแสเงินสดในอนาคตที่ดี
ที่ สุด รองลงมาคือ กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดาเนิ น งาน ก าไรสุท ธิ แ ละกระแสเงิ น สดหมุน เวี ย นจากการ
ดาเนินงาน ตามลาดับ
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ไพศาล ที่ให้ คาแนะนาแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ตลอดจนขอขอบพระคุณบิดา มารดาและทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็ น
กาลังใจและให้ ความช่วยเหลือทาให้ การศึกษาครัง้ นี ้เสร็ จสมบูรณ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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ปั จจัยที่มีผลต่ อโอกาสในการประสบปั ญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
Factors Influencing the Possibility to Create Health Problems from Air Pollution
in Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province
วรานันต์ ตันติเวทย์ 1* และ โสมสกาว เพชรานนท์2
Waranan Tantiwat1* and Somskaow Bejranonda2

บทคัดย่ อ
มลภาวะทางอากาศเป็ นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมประเภทหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา
นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการประสบปั ญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจาก
ตัวแทนครั วเรื อนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จานวน 640 ชุด โดยใช้
แบบจาลองโพรบิท (Probit) ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสในการประสบปั ญหาสุขภาพ
อันเกิ ดจากมลพิ ษทางอากาศ ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ ร้ อยละ 10 ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พพนักงาน
บริ ษัทเอกชน ระยะห่างระหว่างที่พักอาศัยกับนิ คมอุตสาหกรรม จานวนสมาชิ กครอบครั วที่ เป็ นเด็ก จานวนสมาชิ ก
ครอบครัวที่เป็ นผู้สงู อายุ ประเภทที่พกั อาศัยเป็ นบ้ าน ค่าใช้ จ่ายในการป้องกันปั ญหาสุขภาพ และการให้ คาแนะนาเพื่อ
ป้องกันปั ญหามลพิษทางอากาศอย่างถูกวิธี ดังนันหน่
้ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องควรกาหนดนโยบายในการบริ หารจัดการ
ปั ญหา เช่น การกาหนดเขตที่พกั อาศัยให้ ห่างจากพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในระดับที่เหมาะสม เป็ นต้ น
ABSTRACT
Air pollution was a problem affecting well-being of a number of people. This study aimed to analyze
factors impacting the possibility to create health problems from air pollution for a number of people in
communities around Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province. The study collected information by using
questionnaires distributed to 640 samples in Map Ta Phut community. Moreover, this study applied a probit
model to analyze factors affecting the possibility to create health problems. The result showed that factors
affecting illness of household at the statistical significance level of 0.10 were gender, age, education,
occupation (officers of private company), distance between residence and Industrial Estate, number of children
and number of elderly in family, type of residence (house), preventive expenses from health problems and
properly preventive advising for air pollution. Therefore, government agencies should provide policy to manage
problems e.g. residential zoning.
Key Words: Health Problems, Air Pollution
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คานา
ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมจานวน 49 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศรวม 16
จังหวัด (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2557) จากการที่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ ้น ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการ
มีความสะดวกในการผลิตและขนส่งสินค้ า ทาให้ มีผ้ ูประกอบการให้ ความสนใจเลือกตังโรงงานในพื
้
น้ ที่ นิคม
อุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีการลงทุนในอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่ง
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องใช้ สารเคมีเป็ นสารตังต้
้ นในการผลิตทังสิ
้ ้น ดังนัน้ พื ้นที่บริ เวณนิคม
อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบมักประสบปั ญหามลพิษเกิดขึ ้น ดังเช่นในกรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง (วิษณุ บุญมารัตน์, 2555)
จากการตรวจสอบพื ้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื ้นที่ชุมชนโดยรอบเมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2549 โดยกรมควบคุมโรคพบว่า มีสารอินทรี ย์ระเหยง่าย เป็ นกรด และสารโลหะหนักปนเปื อ้ นในอากาศ ใน
ดิน และในน ้า ซึง่ สารเคมีดงั กล่าวมีอนั ตรายต่อร่ างกายทังแบบเฉี
้
ยบพลันและเรื อ้ รัง โดยทาให้ ระคายเคืองผิวหนัง
ระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือด ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทและกล้ ามเนือ้ และบางชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ ง
(กรมควบคุมโรค, 2550) ประกอบกับการเก็บข้ อมูลอัตราการเข้ ารับบริ การรักษาโรคของประชาชนจังหวัดระยอง
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีผ้ ปู ่ วยในจังหวัดระยองเข้ ารับการรักษาอาการ
เจ็บป่ วยจากโรคระบบทางเดินหายใจเป็ นจานวนมาก ซึง่ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลจานวนผู้ป่วยนอก ซึ่งหาก
จาแนกตามสาเหตุชนิดโรคในจังหวัดระยองตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550-2553 ที่พบว่ามีผ้ ูป่วยเข้ ารั บการรั กษาอาการ
เจ็บป่ วยจากโรคระบบทางเดินหายใจเป็ นจานวนมากที่สดุ นอกจากนี ้ข้ อมูลจากโรงพยาบาลมาบตาพุด (2556)
ซึง่ แสดงสถิติกลุม่ โรคของผู้ป่วยนอกที่เข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาบตาพุดในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า
มีอตั ราการเข้ ารั บการรั กษาในโรงพยาบาลมาบตาพุดเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจสูงเป็ นอันดับหนึ่ง จาก
ข้ อมูลข้ างต้ นบ่งชี ้ได้ วา่ ประชาชนที่อาศัยบริ เวณชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประสบปั ญหาสุขภาพ
เกี่ ย วกับ ระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ องกับ มลพิ ษ ทางอากาศที่ เ กิ ด จากกระบว นการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมในพื ้นที่
จากปั ญหามลพิษทางอากาศดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายทางด้ านสุขภาพของประชาชนอย่างมาก
ดังมีงานวิจยั ที่ได้ ประเมินมูลค่าต้ นทุนทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ อาทิ คงศักดิ์ ภีระคา (2550) ได้
ประเมินต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของผลกระทบของมลพิ ษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยระบบทางเดิน
หายใจในอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ต้ นทุนรวมของการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากมลพิษ
ทางอากาศคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 25,000 บาทต่อคนต่อปี การศึกษาของธเนศ ยอดเกิด (2554) ที่ได้ ประเมิน
ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากมลพิ ษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตาบล
หนองโพ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ โดยต้ นทุนทางตรง หรื อค่ารักษาพยาบาล คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1,466 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่ต้นทุน
ทางอ้ อม หรื อการสูญเสียการได้ รับค่าแรงในการทางานมีมูลค่าประมาณ 2,196 บาทต่อคนต่อปี เช่นเดียวกับ
การศึกษาของปิ โยรส ยังอยู่ดี (2555) ที่ได้ ประเมินต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่
มีตอ่ สุขภาพของผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ พบว่าต้ นทุนทางตรงของผู้ป่วย
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โรคระบบทางเดิน หายใจมีมูล ค่าประมาณ 20,167 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่ ต้น ทุนทางอ้ อมคิดเป็ นมูล ค่า
ประมาณ 4,084 บาทต่อคนต่อปี
นอกจากนี ม้ ีการศึกษาของ Linda (2001) ที่ได้ ศึกษาเทคโนโลยีในการป้องกันและวิเคราะห์ สวัสดิการ
ของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริ โภคภายใต้ ความไม่แน่นอน โดย
ใช้ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการป้องกันการเกิดปั ญหาสุขภาพ ซึง่ พบว่าค่าใช้ จ่ายในการป้องกันการเกิด
ปั ญหาสุขภาพของประชาชนขึน้ อยู่กับปั ญหามลพิษที่ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของสิ่งแวดล้ อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
และค่าใช้ จ่ายในการป้องกันการเกิ ดปั ญหาสุขภาพมีผลในทิ ศทางตรงกันข้ ามกับการเกิ ดปั ญหาสุขภาพของ
ประชาชนด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับงานของ Quah (2003) ที่ศกึ ษาต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของมลภาวะทางอากาศ
ที่มีผลต่อสุขภาพ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ ระหว่างผลกระทบต่อสุขภาพของมลภาวะทางอากาศต่ออัตราการ
ตายอัตราการป่ วยของประชาชนในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ การศึกษาพบว่า มลภาวะทางอากาศในประเทศสิงคโปร์
ก่อให้ เกิดต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ประมาณ 3,662 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
อีก ทัง้ มีงานวิ จัย อีก จานวนมากที่ ใ ช้ วิธี ก ารประเมิน ด้ วยเหตุการณ์ ส มมติ (Contingent Valuation
Method: CVM) เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงต้ นทุนทางสุขภาพ หรื อต้ นทุนทางสังคมที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการมี
คุณภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น Alberini et al. (1997) ได้ ทาการประเมิน ผลกระทบด้ านสุขภาพในประเทศ
ไต้ หวัน เพื่อประเมินมูลค่าความพึงพอใจที่จะจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่ วย โดยพบว่าค่าใช้ จ่ายในการป้องกัน
ปั ญหาสุขภาพมีผลต่อการเกิดการเจ็บป่ วย การศึกษาของ Wang et al. (2006) ที่ประเมินค่าความเต็มใจจ่ายใน
การยกระดับคุณภาพอากาศในเขตเมืองของกรุ งปั กกิ่ง สาธารณรั ฐประชาชนจีน ในขณะที่ประเทศแถบยุโรปมี
การทาวิจัยเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพอากาศเช่นเดียวกัน เช่น ประเทศสวีเดน Carlson (2000) ได้ ประเมิน
มูลค่าความเต็มใจจ่ายในการปรับปรุ งคุณภาพอากาศ
หากพิจารณาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดการเจ็บป่ วยจากกมลพิษทางอากาศ มีงานวิจยั อีกจานวนมากที่
ที่ได้ ทาการศึกษาในประเด็นดังกล่าว เช่น การศึกษาของ Marilena (2008) และ Jonathan (2004) ได้ ศกึ ษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดการเจ็บป่ วยจากกมลพิษทางอากาศ พบว่า อายุ ระยะห่างจากที่พักอาศัยถึงจุดกาเนิด
มลพิษ อาชีพ และนโยบายของรัฐบาล มีผลต่อการเกิดการเจ็บป่ วยจากกมลพิษทางอากาศของกลุม่ ตัวอย่าง
ดังนัน้ จะเห็ นได้ ว่าปั ญหามลพิ ษทางอากาศก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาทางด้ านสุข ภาพของประชาชนผู้ได้ รั บ
ผลกระทบเป็ นอย่ างมาก ซึ่งการแก้ ไ ขปั ญ หาสุข ภาพที่ เกิ ดจากมลพิ ษทางอากาศอย่ างยั่ง ยื น นัน้ จะต้ องให้
ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเข้ ามามี ส่ว นร่ วมในการบริ ห ารจัดการและแก้ ไ ขปั ญ หา โดยประชาชนผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจาเป็ นต้ องทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่ วย ซึง่ เป็ นปั ญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศ
เพื่อเป็ นแนวทางในการมีสว่ นร่ วมพัฒนาท้ องถิ่นของตนเองต่อไป
การศึกษาครั ง้ นี ้ จึงต้ องการศึกษาว่าปั จจัยใดมีผลต่อโอกาสในการประสบปั ญหาทางด้ านสุขภาพของ
ประชาชนอันเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อให้ ประชาชนรับทราบ
ถึงปั จจัยดังกล่าวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตให้ เป็ นไปตามความเหมาะสม อีกทังเพื
้ ่อให้ ผ้ บู ริ หาร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องสามารถนาข้ อมูลไปใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายบริ หารจัดการปั ญหาด้ าน
สุขภาพของประชาชนที่เกิ ดจากมลพิ ษในพื น้ ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไปในอนาคต
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วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
ปั ญหาทางด้ านสุขภาพในการศึกษาครัง้ นี ้พิจารณาเฉพาะกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้ องกับระบบทางเดินหายใจ
จานวน 7 กลุ่มโรค คือ โรคหอบหืด โรคฝุ่ นจับปอด โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ งปอด โรคไซนัส โรคปอดจากการทางาน
และวัณโรคทุกชนิ ด เท่ านัน้ ซึ่งมิไ ด้ ร วมถึงผลกระทบทางด้ านจิ ตใจ โดยพื น้ ที่ ที่ ศึก ษาคือบริ เวณชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เนื่องจากเป็ นชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
การรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ เป็ นข้ อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2556 จานวน 640 ตัวอย่าง บริ เวณชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยคานวณจานวน
ตัวอย่างครั วเรื อนในแต่ละชุมชนตามสัดส่วนของจานวนครั วเรื อน และใช้ วิธีการคัดเลือกจานวนตัวอย่างแบบ
บังเอิญ ซึ่งการสารวจใช้ การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถาม อันประกอบด้ วยข้ อมูลด้ านต่างๆ ได้ แก่ ข้ อมู ลด้ าน
เศรษฐกิจ-สังคมของผู้ถูกสอบถามซึง่ เป็ นตัวแทนครัวเรื อน ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้ รับในด้ านสุขภาพ และ
ต้ นทุนด้ านสุขภาพอันเกิดจากปั ญหามลพิษทางอากาศ ข้ อมูลเกี่ยวกับความตระหนักต่อปั ญหาด้ านสุขภาพอัน
เกิ ดจากปั ญหามลพิ ษทางอากาศ ข้ อมูลเกี่ ยวกับความต้ องการให้ หน่ วยงานภาครั ฐช่วยเหลือในด้ านต่างๆที่
เกี่ ยวกับการป้องกันปั ญหาสุขภาพอันเกิ ดจากปั ญหามลพิ ษทางอากาศ และข้ อมูลเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสุขภาพอันเกิดจากปั ญหามลพิษทางอากาศ
การวิเคราะห์ ปั จจัยที่ มีผลต่อ โอกาสในการประสบปั ญหาสุขภาพอันเกิ ดจากมลพิ ษทางอากาศของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ โดยใช้ แบบจาลองโพรบิท (Probit) ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ดงั นี ้
Prob(ILL) = f(GEN, AGE, EDU, OCC1, OCC2, OCC3, OCC4, OCC5, OCC6, OCC7, DIST,
FAMKID, FAMOLD, HOME1, HOME2, TCEXP, INFOR, ADVI, SERV)
โดย
ILL
คือ
การประสบปั ญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยกาหนดให้
0 = ไม่ประสบปั ญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
1 = ประสบปั ญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ พิจารณาจากการ
ที่ครั วเรื อนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผ้ ู ประสบปั ญหาสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ อย่างน้ อย 1 คน
Prob(ILL=1) คือ
ความน่าจะเป็ นที่จะประสบปั ญหาสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
GEN
คือ
เพศ โดยกาหนดให้ 1 = หญิง
0 = ชาย
AGE
คือ
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี )
EDU
คือ
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี )
OCCi
คือ
อาชีพที่ i โดย i = 1,2,3,...,7 คือ อาชีพข้ าราชการหรื อรั ฐวิสาหกิจ
พนัก งานบริ ษั ท เอกชน ค้ าขายหรื อ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว เกษตรกรหรื อ
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DIST
FAMKID
FAMOLD
HOMEi

คือ
คือ
คือ
คือ

TCEXP

คือ

INFOR

คือ

ADVI

คือ

SERV

คือ
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ประมง ว่างงานหรื อกาลังหางาน พ่อบ้ านหรื อแม่บ้าน และรั บจ้ าง
ทัว่ ไป โดยกาหนดให้
1 = ประกอบอาชีพดังกล่าว 0 = ไม่ได้ ประกอบอาชีพดังกล่าว
โดยนักเรี ยนและนักศึกษาเป็ นอาชีพฐาน
ระยะห่างจากที่พกั ถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กิโลเมตร)
จานวนสมาชิกในครัวเรื อนที่เป็ นเด็ก (คน)
จานวนสมาชิกในครัวเรื อนที่เป็ นผู้สงู อายุ (คน)
ประเภทที่อยู่อาศัยแบบ i โดย i = 1,2 คือ อาคารคอนโดมิเนียมหรื อ
อพาร์ ตเมนต์ และบ้ าน ตามลาดับ โดยกาหนดให้
1 = เป็ น
0 = ไม่เป็ น
โดยที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์เป็ นตัวแปรฐาน
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการป้องกันปั ญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทาง
อากาศ (บาทต่อปี )
ระดับความต้ องการให้ หน่วยงานภาครั ฐให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหา
มลพิษทางอากาศที่ไม่บิดเบือน ซึง่ คิดจากคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง
0-5 คะแนน
ระดับความต้ องการให้ หน่วยงานภาครั ฐให้ คาแนะนาเพื่ อป้องกัน
ปั ญหามลพิ ษทางอากาศอย่างถูกวิธี ซึ่งคิดจากคะแนนเฉลี่ย อยู่
ระหว่าง 0-5 คะแนน
ระดับความต้ องการให้ หน่วยงานภาครัฐจัดหาบริ การเพื่อให้ บริ การ
การป้ องกัน ปั ญ หามลพิ ษทางอากาศแก่ป ระชาชนในชุมชน เช่ น
บริ การรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริ การฉีดน ้าล้ างฝุ่ น เป็ นต้ น ซึง่ คิด
จากคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 0-5 คะแนน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อโอกาสในการประสบปั ญหาทางด้ านสุข ภาพของ
ครัวเรื อนอันเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบจาลองโพรบิท
(Probit) พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อ โอกาสในการประสบปั ญ หาสุขภาพอันเกิ ดจากมลพิ ษทางอากาศ ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติร้อยละ 10 ได้ แก่ เพศ (GEN) อายุ (AGE) การศึกษา (EDU) อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
(OCC2) ระยะห่างระหว่างที่พกั อาศัยกับนิคมอุตสาหกรรม (DIST) จานวนสมาชิกครอบครัวที่เป็ นเด็ก (FAMKID)
จานวนสมาชิกครอบครัวที่เป็ นผู้สงู อายุ (FAMOLD) ลักษณะที่พักอาศัยแบบบ้ าน (HOME2) ค่าใช้ จ่ายในการ
ป้องกันปั ญหาสุขภาพ (TCEXP) และการให้ คาแนะนาเพื่อป้องกันปั ญหามลพิษทางอากาศอย่างถูกวิธี (ADVI)
เมื่อพิ จารณาผลการศึกษาแล้ วพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิ งมีความน่าจะเป็ นที่ จะเกิ ดการเจ็บป่ วย
มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 16 ซึง่ อาจเป็ นเพราะเพศหญิงมีภมู ิต้านทานต่อความเจ็บป่ วยต่ากว่า
เพศชาย และความน่าจะเป็ นในการเจ็บป่ วยมีผลในทิศทางเดียวกับอายุ กล่าวคือเมื่ออายุเพิ่มขึ ้น 1 ปี จะส่งผลให้
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ความน่าจะเป็ นในการเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.4 เพราะผู้สงู อายุมีภูมิต้านทานน้ อยกว่ากลุ่มคนวัยกลางคน (วัย
ทางาน) ในด้ านการศึกษาพบว่าความน่าจะเป็ นในการเจ็บป่ วยมีผลในทิศทางเดียวกับระดับการศึกษา กล่าวคือ
เมื่ อ ระดับ การศึก ษาเพิ่ ม ขึ น้ 1 ปี จะส่ ง ผลให้ ค วามน่ า จะเป็ นในการเจ็ บ ป่ วยจะเพิ่ ม ขึ น้ ไปร้ อยละ 2 อาจ
เนื่องมาจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงมักมีความเครี ยดและความวิตกกังวลมากส่งผลให้ มีความเสี่ยงที่
จะเกิดการเจ็บป่ วยได้ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาด้ านอาชีพ พบว่า พนักงานบริ ษัทเอกชนมีความน่าจะเป็ นที่จะเกิด
การเจ็บป่ วยน้ อยกว่าอาชีพนักเรี ยนนักศึกษา ซึง่ เป็ นตัวแปรฐานอยู่ร้อยละ 12 เนื่องจากพนักงานบริ ษัทเอกชน
ย่อมมีสวัสดิการด้ านสุขภาพของสถานประกอบการให้ ความดูแล อีกทังมี
้ รายได้ ในการดู แลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง จึงทาให้ โอกาสเกิดการเจ็บป่ วยน้ อยกว่าอาชีพนักเรี ยนนักศึกษาซึง่ ยังไม่มีรายได้ และประสงการณ์ ในการ
ดาเนินชีวิตเท่าที่ควร
เมื่อพิจารณาระยะทางระหว่างที่พกั อาศัยกับนิคมอุตสาหกรรม กับโอกาสในการประสบปั ญหาสุขภาพ
พบว่ า มี ค วามสัม พั น ธ์ กั น ในทิ ศ ทางทางตรงกั น ข้ าม กล่ า วคื อ เมื่ อ ระยะทางระหว่ า งที่ พั ก อาศัย กั บ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น 1 กิโลเมตร จะส่งผลให้ ความน่าจะเป็ นในการเจ็บป่ วยลดลงร้ อยละ 8 เพราะครัวเรื อนที่มี
ระยะห่างระหว่างที่พกั อาศัยกับนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าจะมีโอกาสได้ รับมลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมน้ อยกว่า
ครัวเรื อนที่มีที่พกั อาศัยอยู่ใกล้ กบั นิคมอุตสาหกรรม
สาหรับจานวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นเด็กกับความน่าจะเป็ นในการเจ็บป่ วย พบว่ามีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อจานวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นเด็กเพิ่มขึ ้น 1 คน จะส่งผลให้ ความน่าจะเป็ นใน
การเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับจานวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นผู้สงู อายุ กล่าวคือ
เมื่อจานวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้น 1 คน จะส่งผลให้ ความน่าจะเป็ นในการเจ็บป่ วยเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 7 เพราะทัง้ เด็กและผู้สงู อายุมีร่างกายที่อ่อนแอ ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงจึงเกิดการเจ็บป่ วยหรื อเป็ นพาหะใน
การเจ็บป่ วยได้ โดยง่าย ส่งผลให้ ผ้ ูที่อยู่ใกล้ ชิดเกิ ดความเครี ยดและเจ็บป่ วยตามไปด้ วย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ มี
ลักษณะที่พกั อาศัยเป็ นบ้ าน (HOME2) มีความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการเจ็บป่ วยน้ อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
ที่พกั อาศัยเป็ นอาคารพาณิชย์ซงึ่ เป็ นตัวแปรฐานอยู่ร้อยละ 21 เนื่องจากลักษณะที่พกั อาศัยเป็ นบ้ านจะมีบริ เวณ
บ้ านให้ สามารถปลูกต้ นไม้ เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศได้ อีกทังสามารถติ
้
ดตังกระจกหรื
้
อปิ ดบ้ านเพื่อป้องกัน
ฝุ่ นได้ ต่างจากลักษณะที่พกั อาศัยเป็ นอาคารพาณิ ชย์ซึ่งโดยส่วนใหญ่มกั ประกอบอาชีพค้ าขาย ทาให้ ต้องเปิ ด
อาคารตลอดวันส่งผลให้ ผ้ อู ยู่อาศัยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่ วยได้
สาหรั บค่าใช้ จ่ายในการป้องกันปั ญหาสุขภาพ พบว่าความน่าจะเป็ นในการเจ็บป่ วยของครั วเรื อน
ลดลงร้ อยละ 0.000262 เมื่อค่าใช้ จ่ายในการป้องกันปั ญหามลภาวะเพิ่มขึ ้น 1 บาท ซึง่ แสดงว่าค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น
ในการป้ องกัน ปั ญ หาสุข ภาวะของครั วเรื อนส่งผลให้ ครั วเรื อนมีความน่าจะเป็ นที่ จ ะเกิ ดการเจ็ บ ป่ วยลดลง
นอกจากนี ้เมื่อระดับความต้ องการให้ หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในการให้ คาแนะนาเพื่อป้องกันปั ญหามลพิษทาง
อากาศอย่างถูกวิธี (ADVI) เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน จะส่งผลให้ ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการเจ็บป่ วยลดลงร้ อยละ 10
เนื่องจากการที่ครัวเรื อนได้ รับคาแนะนาเพื่อป้องกันปั ญหามลพิษทางอากาศอย่างถูกวิธี ครัวเรื อนจะสามารถนา
วิธีการที่ถกู ต้ องไปปฏิบตั ิตามและในท้ ายที่สดุ การเจ็บป่ วยก็จะลดลง
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ทังนี
้ ้พบว่าค่า Pseudo R2 มีคา่ เท่ากับ 0.1014 ซึง่ หมายความว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษา สามารถ
อธิบายความน่าจะเป็ นที่จะเกิดตัวแปรตามได้ ร้อยละ 10.14 ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 89.86 เป็ นผลมาจากปั จจัยอื่นๆที่
นอกเหนือจากตัวแปรอิสระข้ างต้ น
Table 1 Factors impacting the possibility to create health problems from air pollution.
Variables
Gender of respondent (GEN)
Age of respondent (AGE)
Years of studying (EDU)
Being a state enterprise (OCC1)
Being a private company (OCC2)
Being a businessman (OCC3)
Being a farmer (OCC4)
Being a redundant (OCC5)
Being a housekeeper (OCC6)
Being a contractors (OCC7)
Distance between residence and Industrial Estate (DIST)
Number of children in family (FAMKID)
Number of elderly in family (FAMOLD)
Type of residence (condominium) (HOME1)
Type of residence (house) (HOME2)
Preventive expenses from health problems (TCEXP)
Information about air pollution (INFOR)
Properly preventive advising for air pollution (ADVI)
Policy to manage air pollution problems (SERV)
Pseudo R2
0.1014
หมายเหตุ: * แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ
** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ
*** แสดงนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ

Coefficient
0.46***
0.01**
0.05***
0.25
-0.36*
-0.0049
-0.086
0.53
-0.17
0.21
-0.02**
0.08*
0.18***
-0.02
-0.72*
-0.00000716**
0.04
-0.28***
-0.04

Standard Error
0.14
0.01
0.02
0.34
0.21
0.18
0.15
0.46
0.37
0.22
0.01
0.05
0.07
0.15
0.43
3.55
0.07
0.08
0.05

Marginal Effect
0.16
0.004
0.02
0.08
-0.12
-0.01
-0.03
0.20
-0.06
0.08
-0.08
0.03
0.07
-0.01
-0.21
-0.00000262
0.01
-0.10
-0.01

90
95
99

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ทังนี
้ ้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติร้อยละ 10 ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประสบปั ญหาทางด้ าน
สุขภาพของครัวเรื อนอันเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ แก่ เพศ อายุ
การศึก ษา อาชี พ พนัก งานบริ ษัท เอกชน ระยะห่ างระหว่างที่ พัก อาศัย กับ นิ คมอุตสาหกรรม จานวนสมาชิ ก
ครอบครัวที่เป็ นเด็ก จานวนสมาชิกครอบครัวที่เป็ นผู้สงู อายุ ลักษณะที่พกั อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ค่าใช้ จ่ายใน
การป้องกันปั ญหาสุขภาพ และการให้ คาแนะนาเพื่อป้องกันปั ญหามลพิษทางอากาศอย่างถูกวิธี ดังนันการศึ
้
กษา
นี ้จึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. หน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โรงพยาบาลมาบตาพุด เป็ นต้ น รวมทังหน่
้ วยงานอื่นๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการปั ญหาทางด้ าน
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สุขภาพ ควรส่งเสริ มให้ ประชาชนเห็นความสาคัญของการป้องกันปั ญหาทางด้ านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ อาทิ
การติดกระจกเพื่อป้องกันฝุ่ น การตรวจสุขภาพประจาปี การใช้ หน้ ากากอนามัย การติดตังเครื
้ ่ องฟอกอากาศหรื อเครื่ อง
กระบายอากาศ เป็ นต้ น
2. หน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โรงพยาบาลมาบตาพุด เป็ นต้ น รวมทังหน่
้ วยงานอื่นๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการปั ญหาทางด้ าน
สุขภาพ ควรลงพื ้นที่เพื่อบรรยายหรื อสอนวิธีการป้องกันปั ญหามลพิษทางอากาศให้ กบั ประชาชนในชุมชน
3. หน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โรงพยาบาลมาบตาพุด เป็ นต้ น รวมทังหน่
้ วยงานอื่นๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการปั ญหาทางด้ าน
สุขภาพ ควรร่ วมกันกาหนดเขตที่ พักอาศัยของประชาชนและของพนักงานให้ มีระยะห่างที่ เหมาะสมจากพื น้ ที่ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
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Factors Affecting the Success of E-Commerce: SMEs in Thailand’s Clothing Industry
Yu Xiao1*, Bordin Rassameethes1 and Haruthai Numprasertchai1

ABSTRACT
In the new century, the demand for the e-commerce rapidly increase. As the beginning of the
last century, the people have been inseparable from the network. The demand not only for the
enterprises, but also for the individual, government and organization. E-commerce is becoming
increasingly popular, has become another indispensable opportunity channel. But how to properly
manage the network marketing, which is an important issue for all managers. The study will compare
the different view from individual users and organization users. Which compare with the different
thinking about the most influence factor of e-commerce business in clothing industry. The
organization manger should improve the lack factors in different major functions. The results show
that the Electronic markets environment factors is the most important influence factors, the other three
factors effect is small, is in turn Inter-organizational systems, Intra-organization systems, Service
delivery systems.

Key words: E-Commerce, SMEs, Clothing
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1
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INTRODUCTION
E-commerce same as ordinary marketing, is trading products or services using computer
networks, such as the Internet. But it is not just on the Web - first introduced in the 1960s via
electronic data interchange (EDI) through value-added networks (VANs). (Arline K., 2015) Today,
e-commerce including electronic money payment, supply chain management, Internet marketing,
online transaction processing, data collection systems and more.
Thailand's clothing market is a new market. Most of Thai clothing company are small medium
enterprise (SMEs). Clothing imports from the beginning, to the back of the independent design. Once
again able to export trade, Thailand's clothing industry has been a very big step forward.
In most cases, e-commerce is a great help for the business. There also have many industries
successful in e-commerce business. Such as, fashion product, digital product, food, automotive
product, hotel and other service industries. For example, of the Library Hotel New York, Facebook is
one of the CRM that be used by hotel. Also there have blog #Tipsfortravelers which provide
suggestion give the customer who will visit it. (Libarayhotel.com) Commerce with Social Network was
very good, this model may not apply to the sale directly, but will help create trust and awareness.
This paper will investigate the impact of e-commerce on small and medium enterprises (SMEs)
in Thailand’s clothing industry. In Thailand, about 98.5%of all enterprises are small and medium size,
(ADB, 2013) take value 4,211,262.7 million baht or 37% of the country’s GDP in 2012. (OSMEP, 2013)
Due to the new century, technology growing faster and faster, e-commerce adoption become
necessary.

MATERIALS AND METHODS
1. Thailand’s Clothing Industry in E-commerce
The clothing industry was once the leading manufacturing-based export sector of Thailand.
The transportation cost and communication technologies leading the increased competition in
international market. According the study of Lemta Goto & Tamaki Endo (2013), face to the low-cost
manufacture of China, Vietnam and Cambodia, Thailand’s clothing industry has less competition
advantage. Nonetheless, the Thai government offered tariff exemption schemes for exporters to
promote the development of clothing industry.
Beginning in 2009, the Thai clothing company began to hire unskilled foreign workers.
According to the study Archanun Kohpaiboon (2012), 54% of companies employing foreign workers.
Among them, some companies hire foreign workers occupy 39%.
However, the Thai clothing industry pay little attention to e-commerce. Most companies only
have a Facebook page, do not create a company Website. It’s also a lack of updates and
maintenance.
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2. SMEs and E-commerce
Small and medium enterprises (SMEs) are essential to Thailand’s economic vitality. Thailand's
definition of SMEs is no more than 200 employees or 2 million baht in assets. It makes up 99.6% of
total enterprises in the country, creating jobs for more than 10.5 million people. (BOI, 2015) That’s
three-fourths of the national workforce.
With the development of information technology, E-commerce becomes the core competition of
SMEs in recent years. Which provide the new channel and numerous customers with lowest cost. (Li
Zhou, 2014) As SMEs become more and more important group in the country, also a main force,
adopt in e-commerce become more competitive advantage. According the Wole Olatokun (2010)
research, the most reasons for SMEs adopt in e-commerce is competitive advantage and
environment pressure. Many companies just show the company information and product information.
The most of SMEs companies fail in e-commerce because they do not have experience and lack of
resources. (Li Zhou, 2014) Other studies also mention the activities of SMEs e-commerce, Brown and
Lockett (2004) find SMEs generally have website for many years, which use e-mail, web advertising,
and promotion. Few company active for recruitment and procurement, even less of buying and
selling.
According to another study of Noor (2009), more than 70% of SMEs of study claim that the
Internet is either very important or important in their business. But only have 29% have online selling
system. This finding is like those of other e-commerce studies. Most of company adopt in the
e-commerce, but less them pay attention on it.
Up to now, there are many Thai fashion brand occupy the major shopping malls, 99% of the
Thai fashion company belongs to SMEs. Among them, Milin brand (Front Row Company Limited) is
one of the successful brand. Which has a sound system, such as, all store inventory system, product
information system, online payment system and product delivery system. (milin.com, 2015)
Despite the e-commerce slow development in Thailand. At least, most of the Thai brand has access
internet.
In December 1998, the government of Thailand established the Electronic Commerce
Resource Center (ECRC) to advance e-commerce development in Thailand. A study focusing
e-commerce adoption in Thailand by Janejira Sutanonpaiboon (2006), Since the institute established,
SMEs adopt in e-commerce has emerge growing with government of Thailand implemented an
e-Thailand project.
3. The Impact of E-commerce of SMEs
Many research has focus on the e-commerce this years. As we all know, there are always two
sides to everything, both good, and bad aspects. Different company have different ways, but they
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always have a common point of success. The past literature review show about the different aspect
impact from each individual and organization.
Table 1 The Factors have Pros Impact on the E-commerce by Organization
Description

We Y.M., (2014)

Board of
Resources

The supply of Chinese tourism is more
than the demand with easily imitation.
Innovation resource by e-commerce
would solve current situation.

Chandrasekar S.,
(2002)

Through e-commerce, which can reduce
highly research cost finding out buyers
or suppliers.

Lei N., (2014)

E-commerce help company improving
logistics service, provider improve the
customer satisfaction and reduce the
cost

Molla A. & Heels R.,
(2007)

Gheorghe M.,(2013)

Cost
Saving

Ali A.A.,(2011)

E-commerce allows business enter wild
market and trade opportunities to
increasing the sales.

Maj G.B.S.,(2014)

The e-commerce improved
communication and improved customer
satisfaction

Vinayagam P.,(2014)

E-commerce achieving in competitive
advantage help customer decision
making. With quality information and
perfect customer using experience.

Sale Increasing

Better Communication

Better
Experience

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Most businesses have long supply
chains and lots intermediaries.
e-commerce could not only reduce costs
but also increase firm control over in the
supply chain.

E-commerce bring flexibility and
availability, in order to increase the
efficiency of the selling and payment
processes

Market
Efficiency

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Table 2 The Factors have Pros Impact on the E-commerce by Individual
Description
D. Harrison McKnight,
(2001)

Trust plays a central role in e-commerce. Customer feel
comfortable sharing personal information, making purchases in
security environment.

Seungsin L.,(2015)

With rapid advancement of personalization in e-commerce,
customer always have further demand to search the new
product.

T. Archana, (2015)

Customer like to preferring online store to satisfy their
personalized demands from a wide range of products.

Wang H.P., (2014)

E-commerce become every aspect of our daily life, customer
want shopping online better than shopping in tradition market.

Zhang Y.R., (2014)

Only need user profile, e-commerce could process the
personalization matching, which provide closed products.

Wenming Z.,
(2013)

The Convenient and Fast of e-commerce which require high
important. Which effect decision the of customer.

Convenience

Large
Information

Save Times

YES

Safety

Fast

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES
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Summary of the benefits for the e-commerce from e-commerce adoption according different authors
are given in table below:
Table 3 Summary Impact of E-commerce
Organization

Individual

Electronic markets

Board of Resources; Cost Saving

Convenience; Large Information

Inter-organizational systems

Market Efficiency; Sale Increasing

Save Times

Intra-organization systems

Better Communication

Safety

Service delivery systems

Better Experience

Fast

4. Determine the methodology
Having already established the basis of the theoretical journal of this discussion. Many of them
agree with the e-commerce brings a whole new century. But we also need the data on the academic
to prove our hypotheses. The research focus on 4 parts of impact factors, which is Electronic markets,
Inter-organizational systems, Intra-organization systems and Service delivery systems. We survey
subjects were divided into two groups. The group one collected by questionnaire for customers. And
the second group data interview from employees in each Thai clothing companies. We from two
sections to explore the impact of buyers and sellers of e-commerce.
The methodology of research is survey method, with exploratory research to conduct our
research project. This chapter will talk about describe the methodology, which from sample, data
collation and analysis.
We are survey people who have online shopping experience in Thailand, and the employees in
each Thai fashion brands. Thailand have population 67,091,120 people in 2014. (WPR, 2015) This
research focus on the customer who have online shopping experience. According the data from
ETDA in Thailand, in 2013, 10.2% of people in Thailand users when during the Internet for online
shopping. (ETDA, 2013) So we focus on population about 6,843,294 people in Thailand.
For the secondary data collection form administration in each Thai fashion brand, there have 16
main brands in Thailand. (Discover Thainess, 2015) We would like to take interview from 5 selected
brand.
All date will be collected by questionnaires. The first group of data we will investigate in
shopping malls. The second group of data that we will reach the various clothing companies, for
interview form their employees.
The questionnaire will be collected by threes method which are (1) face to face, (2) telephone
interview, (3) website online survey. Using the paper questionnaire making in the Thai and English,
which let more respondent understand clearly. The final data analysis in the end we will be in English.
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RESULTS AND DISCUSSION
1. Demographic profile of the Respondents
The results of the survey showed that the responses from individual users were female 62.50%
compared to male 37.50% and organization users were female 46.75% compared to male 53.25%,
total female 54.63% compared to male 45.37%.
The first and largest age group range from 20-30 years old (37.63%), while the second ranged
from 31-40 years old (37%). The third group which including age 41-50 years old (12.13%), and next
group which under 20 years (10.75%). Lastly, respondents ranging in age above 50 years old
accounted for the smallest group (2.5%).
2. The different effective factor by individual customers and organization management
All statistics in single test were significant (p≤0.05). Therefore, ANOVA were analyzed. There
have compare within 14 different factors between individual users and organization users. In the
result which only description factors, payment method factors, personal information security factors
and after-sale service factors (p> 0.05) which is significant differences. (Table 4)
Table 4 ANOVA test of factors which have significant difference
Description factors (Significant level at 0.05)
Sum of Squares
df
Mean Square F
Sig.
Regression
.822
1
.822
.730 .393
Residual
906.616
799
1.126
Total
907.437
800
Payment factors (Significant level at 0.05)
Sum of Squares df
Mean Square F
Regression .056
1
.056
.044
Residual
1029.664
799
1.279
Total
1029.720
800
Personal information security (Significant level at 0.05)
Sum of Squares df
Mean Square F
Regression .271
1
.271
.219
Residual
994.133
799
1.235
Total
994.404
800
After-sale service (Significant level at 0.05)
Sum of Squares df
Mean Square F
Regression .017
1
.017
.015
Residual
948.431
799
1.178
Total
948.449
800
369
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3. The factor analysis for most influence factors.
There separate 4 major parts of factors in report to analysis the main reason of successful in
clothing industry of e-commerce. Which is Environment, Process, Security, Service. (Table 5)
Table 5 Fact test in environment, process, security and service factors
Electronic markets Inter-organizational Intra-organization Service delivery
environment
systems
systems
systems
Convenience .762
-.009
.038
.560
Types
.811
.054
.322
-.375
Price
.805
.210
-.113
.087
Copies
.799
.012
-.351
.056
Description .822
-.155
.149
.013
Steps
.813
-.342
.216
-.196
Traditional .789
.213
.110
.304
Payment
.837
.115
-.162
-.100
Brand
.736
.564
.088
-.015
Security
.810
-.326
.230
.134
Information .858
-.025
-.228
-.104
Presale
.807
-.371
-.023
.019
Delivery
.779
.298
.384
.057
Aftersales .843
.036
-.292
-.139
E-commerce = (63.930* Electronic markets + 6.422 * Inter-organizational systems + 4.960 *
Intra-organization systems + 4.699 * Service delivery systems) / 81.011. Which can see the Electronic
markets environment is the most important influence factors, the other three factors effect is small, is
in turn Inter-organizational systems, Intra-organization systems, Service delivery systems.

CONCLUSION
In now society, the internet is more and more important for people. This means that the impact
of e-commerce on the company is also growing. But for the customer's needs, and the company's
own marketing methods are different. For the clothing industry of MSEs company, the new shopping
environment should put the first place to satisficed the target customer. And compare with the
different in Process, Security, Service factors.
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ความต้ องการแรงงาน และเนือ้ หาที่จาเป็ นในการฝึ กอบรมของสถานประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แขวงสะหวัน-เซโน เมืองไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Labour Demand and Training Need in companies: A Case Study of Savan-Seno Special
Economic Zone Kaiysonephomvihan District, Savannakhet Province, Lao PDR
สไบมณี นันทะลาด1* หฤทัย นาประเสริ ฐชัย2 และนิรันดร ทัพไชย2
Sabaymany Nanthalath1*, Haruthai Numprasertchai2 and Nirundon Tapachai2

บทคัดย่ อ
การศึกษามีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะแรงงานที่สถานประกอบการความต้ องการ และเนือ้ หาการ
ฝึ กอบรมแรงงานของสาถานประกอบการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวัน
นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ผู้บริ หารสถานประกอบ ใน
เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ สะหวัน-เซโน จานวน 69 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ แก่แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนผลการวิจัยพบว่าสถาน
ประกอบการมีความต้ องการแรงงานมีฝีมือ อายุ 21-25ปี มีความรู้ เรื่ องภาษาต่างประเทศ ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในเรื่ องของเนื ้อหาที่จาเป็ นในการฝึ กอบรมและรู ปแบบการ
ฝึ กอบรม พบว่าสถานประกอบการต้ องการฝึ กอบรมด้ านความสามารถในการปฏิบัติงาน และทักษะด้ านมนุษย์
สัมพันธ์ ในระดับมาก ส่วนในด้ านรู ปแบบการฝึ กอบรมพบว่าสถานประกอบการให้ ความสาคัญกับ การฝึ กอบรม
แรงงานใหม่ก่อนเข้ าทางาน การฝึ กอบรมหัวหน้ างาน และการฝึ กให้ เป็ นช่างอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านของผู้ที่
ฝึ กอบรมพบว่าประสงค์ให้ สถานประกอบการเป็ นผู้จดั ฝึ กอบรมเอง

ABSTRACT
The objectives of this paper were to study labor need and training need of workplaces in
Savan-Seno Special Economic Zone, especially in Khaiysone Phomvihan Province, Savnnakhet
District, Lao PDR. The population were 69 administrators of the workplaces. The statistics used for
analyzing data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The result from this study
showed that the workplace needed skilled labour with the age between 21-25 years old, with foreign
language proficiency. In addition, labour with ability to work and with vocational degree were more
preferable. Moreover, the areas of labour training that were most concerned included working
capability and human skills. Regarding the way to deliver training courses, it was found that new
worker training is the most concerned together with supervisor training and skilled mechanic training.
All the training courses were preferable to be delivered by the workplace itself.
Keywords: Labor demand, training needs, Savan-Seno Special Economic Zone, Lao PDR
*corresponding author ; sabamany@gmail.com
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คานา
แรงงานเป็ นทุนมนุษย์ ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับจุลภาค (Micro
Economic) ในระบบเศรษฐกิจ ได้ แก่แรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงงานในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม แรงงานในภาคการบริ การ และภาคการเกษตรกรรม นอกจากนีแ้ รงงานยังมีความสาคัญใน
ระดับมหภาค (Macro Economics) ของประเทศ เพราะแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ
ส่งผลให้ ผลผลิตในประเทศมีประสิทธิภาพ โดยแรงงานแบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ กลุ่มผู้ใช้ แรงงานในภาครัฐ กลุ่ม
ผู้ใช้ แรงงานที่ประกอบธุรกิจอิสระ กลุ่มผู้ใช้ แรงงานภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ใช้ แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(ทัชพร อังศุวิฑูร, 2555 อ้ างถึง บุญพุ่ม เสนารั กษ์ , 2539) เนื่องจากแรงงานเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถสร้ าง
ผลผลิตหรื อการบริ การ สร้ างผลผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ (รั ตนา กาญจนดุล ,
2548) การพัฒนาฝี มือแรงงานเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็ นการพัฒนางานในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อ
ชีวิตการเป็ นอยู่ในสังคมรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจให้ มีการขยายตัว และการฝึ กอบรมหมายถึงกระบวนการพัฒนา
ความคิด ความรู้ ความเข้ าใจความสามารถ ในการทางานของผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพิ่มพูนผลผลิตส่วนเพิ่มในปั จจุบนั และอนาคต (บุญคง หันจางสิทธิ์,2553)
ทิศทางรวมของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ สปป. ลาว เพื่อที่จะทาให้ เศรษฐกิจของชาติขยายตัวเร็ ว
ขึ ้น เชื่อมโยงภาคพืน้ และสากล ส่งเสริ มการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ เป็ นไปตามกลไกความต้ องการของตลาด สร้ าง
พืน้ ฐานให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรมที่ ทันสมัย โดยบริ หารที่ ดินให้ เป็ นทุน และใช้ เส้ นทางยุทธศาสตร์ ของการ
เชื่อมโยงตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เพื่อพัฒนาให้ ประเทศหลุดพ้ นออกจาก
ประเทศด้ อยพัฒนาในปี 2020 เขตเศรษฐกิจถูกสร้ างขึ ้นในปี 2554 (แผนพัฒนายุทธศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะในลาว, 2555-2562) เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึงเขตที่ สปป.ลาว กาหนดเพื่อพัฒนา
ให้ เป็ นตัวเมืองใหม่ที่ทันสมัย ที่ดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศซึ่งมีเนือ้ ที่เริ่ มจาก 4400 ไร่ ขึ ้นไป โดยมี
นโยบายส่งเสริ มพิเศษในการลงทุน สนับสนุน อานวยความสะดวก รวมถึงการให้ สิทธิพิเศษในการดาเนินธุรกิจ
กระทรวงแผนการและการลงทุนกล่าวว่าแรงงานลาวมีค่าแรงที่ต่า และสวัสดิการยังไม่เป็ นที่จงู ใจให้ แก่
แรงงานที่จะทางานในประเทศ เกิดมีการเคลื่อนย้ ายแรงงานไปประเทศใกล้ เคียง อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ 220,000 คน (กระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวงแรงงาน, 2552) รวมไปถึงการสนอง
แรงงานแต่ละแขนงการยังไม่มคี วามสมดุล และ อาชีพที่มีอยู่ไม่สอดคล้ องกับตลาดแรงงานที่ต้องการ ด้ วยเหตุนี ้
จึงเกีดการขาดแรงงานงาน และผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความความต้ องการแรงงาน และเนื ้อหาที่จาเป็ น
ในการฝึ กอบรแรงงานให้ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขแรงงานที่ยงั เป็ นแรงงานไร้ ฝีมือ ทาให้ แรงงานลาวมีการ
พัฒนาฝี มืออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันกับความต้ องการของตลาดแรงงาน

วิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นผู้บริ หารสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน จานวน
ทังหมด
้
69โรงงาน (Savan Pacific Zone Jun,2015) จานวน 69 คนเป็ นผู้บริ หารสถานประกอบการที่ดาเนิน
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การอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ณ ปั จจุบนั การเก็บข้ อมูลได้ ทาการศึกษา และรวบรวมข้ อมูล ปฐมภูมิ
และข้ อมูลทุติยภูมิ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าความถี่ ค่าเฉล่ย ร้ อยละ และ T-test F-test ซึง่ การดาเนินการ
วิจยั เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลในเบื อ้ งต้ นของประชากรโดยใช้ สถิติบรรยายในการอธิ บายตัวแปรได้ แก่
จานวน ร้ อยละ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้ านความต้ องการแรงงาน
การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้ านความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
เป็ นคาถามการวัดระดับแบบประเมินค่า (Rating Scale) ใช้ มาตรวัดแบบ Likert Scale กาหนดช่วงคะแนนที่
พิจารณาและแปลความหมายได้ ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
หมายถึง
น้ อย
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง
มาก
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง
มากที่สดุ

ผู้วิจยั ได้ ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือโดยใช้ วิธีของ Conbrach พบว่าค่า Conbrach’s
alpha เท่ากับ 0.826 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ
ผล
1. ข้ อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
จาแนกตามแต่ละสถานประกอบการพบว่าประเภทการบริ การมีสดั ส่วนมากที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วน 39.13 และประ
เภทอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ส่วนประเภทการบริ การขนส่งคิดเป็ นร้ อยละ 8.69 ในเรื่ องของ
ขนาดของสถานประกอบการมีขนาดเล็กในสัดส่วน 46.40 รองลงมาเป็ นขนาดกลางสัดส่วน 42.00 และขนาด
ใหญ่สดั ส่วน 11.60
2. ความต้ องการแรงงานในสถานประกอบการ
ลักษณะแรงงานที่ต้องการอันดับแรกเป็ นแรงงานฝี มือ ส่วนเพศที่สถานประกอบการต้ องการมีระดับปาน
กลางทัง้ หญิ งและชาย ในเรื่ องของอายุมีความต้ องการวัยหนุ่ มสาวอายุระหว่าง 21-25ปี และแรงงานที่ มีวุฒิ
อาชีวะศึกษามีความต้ องการระดับมากเช่นกัน ในด้ านความรู้ นนทั
ั ้ กษะภาษาต่าง ประเทศเป็ นที่ต้องการมากที่สดุ
3. ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
ในเรื่ องเนือ้ หาที่จาเป็ นเกี่ยวกับการฝึ กอบรมในด้ านความสามารถในการปฏิบัติงานและมนุษย์ สมั พันธ์ นีม้ ี
ความจาเป็ นโดยรวมในระดับมาก โดยในส่วนการแก้ ไขปั ญหาขณะที่ปฏิบั ติงานมีความจาเป็ นมาก การทางาน
เป็ นทีม และการมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานด้ วยกัน เป็ นส่วนที่ผ้ ูประกอบการจาเป็ นที่จะฝึ กอบรมมาก
ที่สดุ
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รู ปแบบการในการฝึ กอบรม
ส่วนด้ านรู ปแบบการฝึ กอบรมนันมี
้ ความจาเป็ นอย่างมากในเรื่ องของ การฝึ กอบรมแรงงานใหม่ก่อนเข้ า
ทางาน การฝึ กอบรมหัวหน้ างาน และการฝึ กให้ เป็ นช่างในระดับมาก ส่วนด้ านของผู้ที่ฝึกอบรมให้ มีความจาเป็ นที่
จะต้ องให้ สถานประกอบการเป็ นผู้จัดงานฝึ กอบรม มากกว่าที่จะไปฝึ กที่ศูนย์พัฒนาแรงงานสะหวันนะเขต ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการฝึ กนันมี
้ ความต้ องการที่จะยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ ทกั ษะ ส่วนในเรื่ องของการใช้ เวลาในการ
ฝึ กอบรมพบว่าผู้บริ หารสถานประกอบการมีความต้ องการใช้ จานวนชั่วโมงฝึ กอบรมทัง้ ระยะสัน้ (น้ อยกว่า 30
ชัว่ โมง) และระยะยาว (มากกว่า 30 ชัว่ โมง) ในระดับปานกลาง เช่นนี ้อาจสะท้ อนให้ เห็นว่าเรื่ องจานวนชัว่ โมงอาจ
ไม่เป็ นประเด็นสาคัญในการจัดฝึ กอบรม

ข้ อวิจารณ์
1. ลักษณะความต้ องการแรงงาน
สถานประกอบการมีความต้ องการแรงงานที่มีฝีมือ มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จบการศึกษาระดับอาชีวะ
ศึก ษา และแรงงานต้ อ งมี ค วามรู้ เรื่ อ งภาษาต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง ความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน และ
ความสามารถในการทางานอย่างปลอดภัย เพื่อจะที่ก่อให้ เกิดการผลิตสินค้ าและบริ การที่จะสนองความต้ องการ
แก่สังคมโดยจัดการแรงงานให้ เข้ ากับงานที่ ทา ให้ การทางานนัน้ มีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพ กลายมาเป็ น
แรงงานฝี มือทาให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ ้นรวดเร็ ว
2. เนื ้อหาที่จาเป็ นในการฝึ กอบรม
สถานประกอบการมีความจาเป็ นที่จะต้ องฝึ กอบรมในเรื่ องของความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่มีทงั ้
การทางานภายใต้ แรงกดดันต่างๆ การทางานอย่างปลอดภัย การประยุกต์ใช้ ความรู้ ในงานที่ทาเป็ นต้ น เนื่องจาก
แรงงานส่วนใหญ่มาจากต่างเมืองที่ ทางานไร่ สวนมาก่อน และบางส่วนยังไม่ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจในการ
ทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ ส่วนเนือ้ หาการฝึ กอบรมด้ านมนุษย์ สมั พันธ์ ก็มีความจาเป็ นที่ต้องฝึ กอบรม
เช่นกันเพื่อสร้ างความราบรื่ นในการทางานร่ วมกัน ความเข้ าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้ เกิดความรักใคร่ และ
ความสาเร็ จในการทางานร่ วมกัน เป็ นปั จจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็ นเครื่ องมือช่วยในการแก้ ปัญหาและขจัด
ความขัดแย้ ง ในเรื่ องของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมนันจ
้ าเป็ นต้ องฝึ กให้ แก่แรงงานที่เ ข้ ามาทางานใหม่ ผู้ปฏิบัติงาน
ช่างและหัวหน้ างาน ทังนี
้ ้ก็เพราะสถานประกอบการต้ องการให้ มีการทางานที่มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่
ผู้บริ หารและผู้ที่รับผิดชอบในส่วนแรงงานควรจะต้ องมีการสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรม โดยในรู ปแบบของการ
ฝึ กอบรมในสถานประกอบการเองหรื อศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานเป็ นผู้ฝึกให้
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สรุป
จากการศึกษาวิจยั ความต้ องการแรงงานและความจาเป็ นในการฝึ กอบรมของสถานประกอบการ ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน เมือง ไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สรุ ปได้ ดงั นี ้
1.
ลัก ษณะแรงงานที่ ต้องการคือแรงงานที่ มีฝี มือ แรงงานที่ มีอายุ 21-25 ปี มี ความรู้ เรื่ อ ง
ภาษาต่างประเทศ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และการทางานอย่างปลอดภัย มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับ
อาชีวะศึกษา
2. ด้ านเนื ้อหาจาเป็ นในการฝึ กอบรมและรู ปแบบการฝึ กอบรม คือความสามารถในการปฏิบตั ิงานและ
มนุษย์สมั พันธ์ นีม้ ีความจาเป็ นอย่างมาก ส่วนรู ปแบบการฝึ กอบรมนันมี
้ ความจาเป็ นอย่างมากในเรื่ องของ การ
ฝึ กอบรมแรงงานใหม่ก่อนเข้ าทางาน การฝึ กอบรมหัวหน้ างาน และการฝึ กให้ เป็ นช่างในระดับที่มาก ส่วนเรื่ องของ
ผู้ฝึกอบรมให้ มีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ สถานประกอบการเป็ นผู้จดั งานฝึ กอบรม ซึง่ วัตถุประสงค์ในการฝึ กนันมี
้
ความต้ องการที่จะยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ ทกั ษะ

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาฝี มือแรงงานที่จาเป็ นในการสถานประกอบการประเภทการบริ การ
เนื่องจากว่าการบริ การส่วนมากมีความจาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาให้ มีมาตรฐานมากขึ ้น
2. สถานประกอบการควรมีการสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมแรงงานในเรื่ องของการพัฒนาฝี มือให้ แรงงาน
ที่มีอยู่ปัจจุบนั กลายมาเป็ นแรงงานที่มีฝีมือ มีประสบการณ์มากยิ่งขึ ้น
3. สถานประกอบการควรให้ ความสาคัญในการส่งแรงงานไปฝึ กอบรมที่ศนู ย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานที่มีอยู่
ในแขวงสะหวันนะเขต เพื่ อแรงงานจะได้ มีความรู้ ครอบคลุม ในการทางานหลากหลายมากขึน้ และมีการแก้ ไข
ปั ญหาในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ภาคการศึกษาในโรงเรี ยนอาชีวะ ควรเพิ่ มวิชาพิเศษที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้ องกับการทางานจริ งในสถาน
ประกอบการ ให้ ผ้ ูที่สนใจเรี ยนรู้ การทางานในสถานประกอบการ เพื่ อ ความพร้ อมในการทางานหลังจากจบ
การศึกษา

เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงแผนการและการร่ วมมือ และ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2552. การดัดสม
มหาภาคด้ านแรงงาน 2550 นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว
กวีวณ
ั น์ ศิลปสุวรรณ 2549. คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และความต้ องการแรงงานช่ างอุตสาหกรรม
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รัตนา กาญจนดุล. 2548. รายงานการวิจัยเรื่ อง การบูรณาการประกันการว่ างงาน.
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและ
เครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตพืน้ ที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช
Marketing Communications which Relate to the Purchasing Behavior of Cosmeceutical and
Cosmetic Products from Natural Herbs and Consumers in the Area of the Nakhonsithammarat.
สุธิกาญจน์ แก้ วคงบุญ1* สุภาพร ไชยรัตน์1 และ อิศราพร ใจกระจ่าง1
Sutikan Kaewkongbon1*, Supaporn Chairat1 and Issaraporn Jragrajang1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร เครื่ องมือที่ ใช้ คือ แบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีรายได้ ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ส่วนใหญ่ มีระดับความสัมพันธ์ กับการสื่อสารทางการตลาด ด้ านการตลาดโดยตรงในระดับมากที่ สุด และมี
พฤติกรรมการซื ้อ คือส่วนใหญ่ใช้ ผลิตภัณฑ์ประเภทบารุ งผิวหน้ า มีระยะเวลาการใช้ น้อยกว่า 6 เดือน มีความถี่ใน
การใช้ ทกุ วัน และเป็ นผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์ เอง โดยตนเองคือผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ ซึง่ มีการจ่ายเงินต่อครัง้ ต่า
กว่า 500 บาท และซื ้อผลิตภัณฑ์ จากตัวแทนจาหน่ายเครื่ องสาอาง มีเหตุผลในการตัดสินใจซื ้อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ด้ านเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้ า มีระดับมากที่สดุ และมี ความคาดหวังในการ
ตัดสินใจซื ้อโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ด้ านความปลอดภัยของวัตถุดิบ มีระดับมากที่สดุ

ABSTRACT
A research aimed to study the relations of marketing communication and purchasing
behavior for cosmeceuticals and cosmetic maid from natural and herbs. Statistical research tools
by questionnaire. Results found that the most consumer were female, aged 20 - 30 years old and
there earns 15001 - 20000 baht per month. Most relationships with marketing communications.
Direct marketing at the highest level. And the most purchasing behavior are use skin care
products. A period for use product is less than six months per time and the frequency of daily use.
And the purchase by themselves are influencing purchasing decisions. Which has paid more than
500 baht per time and buy products from distributors of cosmetics. There are reasons for the
decision were at a high level. Considering that they believe in the product quality. With the most
and is expected to buy at a high level overall. When considering the safety of the ingredients. With
the most.
Key Word : Customer, Marketing communications
* Corresponding author; E-mail address: kankaew-ff@hotmail.com
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คานา
ปั จจุบนั วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบกับการศึกษาวิจยั ของมนุษย์ทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ ที่
ตอบสนองความต้ องการของผู้คนเพื่อความสวยงาม บุคลิกภาพและสุขภาพในนิยามของ “เครื่ องสาอาง” แต่ใน
ปั จจุบันผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอาง หลีกเลี่ยงการขึน้ ทะเบี ยนเป็ นยา เนื่ องจากจาต้ องมีการควบคุมกากับอย่าง
เข้ มงวด ซึ่งปั จจุบันเครื่ องสาอางมีการใช้ ส่วนผสมใหม่ๆ และอวดอ้ างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ การให้ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ทงเรื
ั ้ ่ องของฉลากและโฆษณา ได้ มีการก้ าวล่วงไปในความเป็ นยา ทาให้ ผ้ บู ริ โภคคาดหวังในสรรพคุณที่
เกินความเป็ นจริ ง มองข้ ามหลักความปลอดภัย จากผลกระทบของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ มีสารที่ไม่ปลอดภัย
เป็ นส่วนผสมมีระดับมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติจึงมีมากขึน้ ทาให้
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคจึงสนใจกับ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร มากยิ่งขึ ้น เพื่อความสวยงาม
และมีสขุ ภาพที่ดีควบคูก่ นั ไป
นัน่ คือ แนวโน้ มอนาคตตลาดเวชสาอาง หรื อเครื่ องสาอางสมุนไพรไทย มีแนวโน้ มขยายตลาดได้ ทงั ้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบจากความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์
ของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สาอางนานาชนิดได้ แต่เนื่องจาก ยังคงมีผ้ บู ริ โภคที่
ขาดความเชื่อถือและขาดความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอาง
จากธรรมชาติและสมุนไพร ทาให้ โอกาสในการขายของผู้ประกอบการยังคงประสบปั ญหา เนื่องจากขาดการรับรู้
ในเกี่ยวกับข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ถูกต้ อง ผ่านรู ปแบบการ
สื่อสารทางการตลาดในรู ปแบต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การใช้ พนักงาน
ขาย และการตลาดทางตรง ที่เหมาะสม เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานสากลได้ รับการยอมรับทั่วโลก โดยจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ านต่าง ๆ และ
สมุนไพรก็เป็ นอีกด้ านที่ มีการถ่ายทอดภูมิปั ญญาการผลิตเครื่ องสาอางสมุนไพรไทย ตลอดจนมีการพัฒนา
รู ปแบบการผลิตที่หลากหลายในปั จจุบนั
ดังนัน้ ทางผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาถึง การสื่อสารการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติก รรมการซื อ้ ผลิ ตภัณฑ์ เวชสาอางและ
เครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช โดยข้ อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ประกอบการสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดใน
เขตพื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันต่อไป โดยได้ มี ก ารทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
กระบวนการตัดสินใจซื ้อ พฤติกรรมผู้บริ โภค ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีประชากรในการศึกษาวิจยั คือ ผู้บริ โภคที่มีประวัติการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร และมีกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริ โภคที่มีประวัติการ
ซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เวชส าอางและเครื่ องส าอางจากธรรมชาติ แ ละสมุน ไพร ในเขตพื น้ ที่ จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช
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เนื ่อ งจากไม่ท ราบค่า จ านวนประชากร ดังนัน้ ผู้วิจัย จึง ขอก าหนดกลุ่ม ตัว อย่า งโดยวิ ธี ก ารใช้ สูตรในการ
คานวณหาขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2548) มีระดับค่าความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่
95% โดยยอมให้ มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ ไม่เกิน 5 % และกาหนดให้ มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึงมีขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาวิจยั จานวน 385 ตัวอย่าง มีอปุ กรณ์และวิธีการ ดังนี ้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพรได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การใช้ พนักงานขาย และการตลาดทางตรง
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของ
ผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
ลักษณะของเครื่ องมือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีจานวน 5 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และ
ระดับการศึกษา
ข้ อ 1 เพศ มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือก 2 คาตอบ (Dichotomous)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้ อ 2 อายุ มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ(Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ข้ อ 3 รายได้ มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ข้ อ 4 อาชีพ มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้ อ 5 ระดับการศึกษา มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 ข้ อมูลการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพร
ข้ อ. 6. มีลกั ษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยมี
การให้ คะแนนรวมแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) จากข้ อมูล 5 ด้ าน คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริ มการขาย การใช้ พนักงานขาย และการตลาดทางตรง จานวน 20 ข้ อ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติ และสมุนไพรของ
ผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช มีจานวน 6 ข้ อ ได้ แก่
ข้ อ 7. ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ที่ใช้ ในปั จจุบนั
มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
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ข้ อ 8. ระยะเวลาการใช้ ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Ordinal Scale)
ข้ อ 9. ความถี่ในการใช้ ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้ อ 10. การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือก 2 คาตอบ (Dichotomous
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้ อ 11. ผู้มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพร มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้ อ 12. จานวนเงินในการซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Ordinal l Scale)
ข้ อ 13. สถานที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
มีลกั ษณะคาถามแบบให้ เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choice)
มีระดับการวัดเป็ นข้ อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้ อที่ 14. เหตุผลการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
มีลกั ษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยมีการให้ คะแนน
รวมแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) จานวน 6 ข้ อ
ข้ อที่ 15. ความคาดหวังในการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพร มีลกั ษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยมีการให้
คะแนนรวมแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) จานวน 6 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่มีประวัติการซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติ
และสมุนไพรในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช โดยการวิธีการสุม่ ตัวอย่างตามความสะดวก
การจัดการกระทาข้ อมูล
โดยการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อมู ล น าข้ อมู ล มาลงรหั ส และประมวลข้ อมู ล เพื่ อ การ
ประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพื่อประมวลผล คือ
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และนาเสนอข้ อมูลใน
รู ปแบบตาราง เพื่อแปลความหมายของข้ อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 และ
แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ข้ อ 1 - 4
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ข้ อ 5 - 6 นาข้ อมูลมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อวัด
ค่ากลางของข้ อมูล และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน
3.1. การทดสอบสมมติฐ านข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไ ด้ แก่ เพศ อายุ รายได้
อาชีพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติ
และสมุนไพรต่างกัน โดยการทดสอบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยสองกลุ่มเป็ น
อิสระต่อกัน โดยใช้ สตู ร t – test Independent และ ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป โดยใช้ สูตรการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of
Variance) หรื อ One – Way ANOVA
3.2. การทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและ
เครื่ อ งส าอางจากธรรมชาติ แ ละสมุ น ไพรมี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ วชส าอางและ
เครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร โดยทดสอบความความสัมพันธ์ ใช้ สถิติในการทดสอบความสัมพันธ์โดย
ใช้ การหาค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัมพันธ์ อย่ างง่ าย ของเพี ยร์ สัน (Pearson product moment correlation
coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว เพื่อแปลความหมายของข้ อมูล และนามาเขียนบทสรุ ป
เชิงพรรณนา

ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคที่มีประวัติการซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติ
และสมุนไพรในเขตพื น้ ที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 20-30 ปี มีรายได้ ต่อเดือน
15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ยศวดี อยู่สนิท. (2554) ได้ ศึกษาเรื่ อง“ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบารุ ง
ผิวหน้ าโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลติภณ
ั ฑ์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ สมุนไพรบารุ งผิวหน้ าโครงการหนึ่งตาบล
หนึง่ ผลติภณ
ั ฑ์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่วน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20-39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,00-20,000 บาท ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีระดับความสัมพันธ์ การซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอาง
จากธรรมชาติและสมุนไพร เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการตลาดโดยตรง มีระดั บความสัมพันธ์ มากที่สดุ
รองลงมาคือ ด้ านการใช้ พนักงาน และน้ อยที่สดุ คือ ด้ านการโฆษณา ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปิ ยมาภรณ์
คุ้มทรัพย์. (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง“ปั จจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่ องสาอางสกินฟู้ด
ของประเทศเกาหลี ” พบว่า ปั จจัยการสื่อสารทางการตลาดผู้บริ โภคให้ ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขาย การจัดกิจกรรม ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ซื ้อ
เครื่ องสาอาง สกินฟู้ด 300บาท/ครัง้ ซื ้อจานวน 1 ชิ ้น/ครัง้ นิยมซื ้อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ า บุคคลที่ มีอิทธิพล คือ
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ตนเอง และจะไม่เปลี่ยนไปเลือกซื ้อเครื่ องสาอางแบรนด์อื่นโดยจะนึกถึงเครื่ องสาอาง สกินฟู้ด เป็ นอันดับแรก
เสมอ และมีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร คือ ส่วนใหญ่ใช้
ผลิตภัณฑ์ประเภทบารุ งผิวหน้ า รองลงมาคือ ผลิตภัณ ฑ์ลดริ ว้ รอย และน้ อยที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์พอกหน้ า ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาการใช้ น้อยกว่า 6 เดือน รองลงมาคือ 1 – 2 ปี และน้ อยที่สดุ คือ 2 ปี ขึ ้นไป มีความถี่ในการใช้
ทุกวัน รองลงมาคือ 2-3 วันต่อครั ง้ และน้ อยที่สดุ คือ นานกว่า 1 อาทิตย์ครัง้ และเป็ นผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์ เอง โดย
ตนเองเป็ นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ รองลงมาคือ เพื่อน และน้ อยที่สดุ คือ ญาติพี่น้อง โดยจ่ายเงินเพื่อซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ ครัง้ เป็ นจานวนเงิน ต่ากว่า 500 บาท รองลงมาคือ 1,001-1,500 บาท และน้ อยที่สดุ คือ มากกว่า
2,000 บาท โดยซื ้อผลิตภัณฑ์ จากตัวแทนจาหน่ายเครื่ องสาอาง รองลงมาคือ จากผู้ผลิต และน้ อยที่ สุด คือ
ไฮเปอร์ มาเก็ต เช่น บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจซื ้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่า ความเชื่ อมั่นในคุณภาพสินค้ า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด และมีระดับความคาดหวังในการ
ตัดสินใจซื ้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มีความคาดหวังในความปลอดภัยของวัตถุดิบ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ รพีพร จันทุมาและสุรนาท ขมะณะรงค์ .
(2554) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง“การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อเครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้ าสมุนไพร : กรณีศกึ ษาจังหวัด
ขอนแก่น” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อเครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้ าสมุนไพร พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้ เครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้ าจากสมุนไพรเป็ นประจาวัน เหตุผลที่ตดั สินใจเลือกซื ้อคือ มีส่วนผสมจากธรรมชาติ
หรื อสมุนไพร นิยมซื ้อผลิตภัณฑ์จากซุปเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อร้ านสะดวกซื ้อ ต้ องการให้ มีการประชาสัมพันธ์ แนะนา
ผลิตภัณฑ์ก่อนซื ้อ และพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่สามารถบารุ งผิวให้ น่มุ เนียนมีสขุ ภาพดี ในด้ านผลิตภัณฑ์นิยม
ใช้ แบบกระปุกหรื อตลับ เนื่องจากพกพาได้ สะดวก ขนาดใช้ 50 มิลลิลิตร และเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสีอ่อน และมี
กลิ่นสดชื่น โดยมีค่าใช้ จ่ายในการเลือกซื ้อในช่วงราคา 100-200 บาท และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ เพศแตกต่างกัน คือ เพศ อายุ การศึก ษาที่ แตกต่างกัน มี พฤติก รรมการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ด้ านเหตุผลที่ ตัดสินใจซือ้ และด้ านความ
คาดหวังที่ ทาให้ ตัดสินใจซือ้ ต่างกัน ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 2 การสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรมีความสัมพันธ์ กั บพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์
เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร คือด้ านการโฆษณามีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ด้ านเหตุผลที่ตดั สินใจซื ้อ และด้ านความ
คาดหวังที่ทาให้ ตดั สินใจซื ้อ ด้ านการส่งเสริ มการขาย และด้ านการใช้ พนักงานขายมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ด้ านความคาดหวังที่ทาให้ ตดั สินใจซื ้อ
ด้ านการตลาดโดยตรงมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติ
และสมุนไพร ด้ านเหตุผลที่ตดั สินใจซื ้อ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปิ ยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ . (2555) ได้ ศกึ ษา
เรื่ อง“ปั จจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อเครื่ องสาอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี ” มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาข้ อ มูล ส่ว นบุ คคล และปั จ จัย การสื่ อ สารทางการตลาดที่ มี ผ ลต่อ พฤติก รรมการซื อ้
เครื่ องสาอาง สกินฟู้ด ผลการวิจัย พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่ องสาอาง สกิ นฟู้ด ที่ แตกต่างกัน ปั จ จัยการสื่อสารทางการตลาด ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพัน ธ์
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การตลาดทางตรง การส่งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดโดยการบอกต่อ การจัดกิจกรรม มี
ความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการซื ้อเครื่ องสาอาง สกินฟู้ด

สรุป
ผู้บริ โภคที่มีประวัติการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เวชสาอางและเครื่ องสาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรในเขต
พื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช มีพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ คือ นิยมผลิตภัณฑ์ประเภทบารุ งผิวหน้ า จากตัวแทน
จาหน่ายเครื่ องสาอาง โดยมีการจ่ายเงิ นต่อครั ง้ ต่ากว่า 500 บาท มีเหตุผลในการตัดสินใจซื ้อเพราะมีความ
เชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้ า โดยมีความคาดหวังถึงความปลอดภัยของวัตถุดิบในซื ้อผลิตภัณฑ์ และผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ มีก ารพิ จ ารณาถึงการสื่ อ สารทางการตลาดที่ มีความสัมพัน ธ์ กับ พฤติก รรมการซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ง ด้ า น
การตลาดโดยตรงมีความสัมพันธ์ มากที่สดุ รองลงมาคือ ด้ านการใช้ พนักงาน จากข้ อมูลดังกล่าวผู้ประกอบการ
สามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ข้ อเสนอแนะ
1. ผู้ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อายุ 20 – 30 ปี ดังนันจึ
้ งควรเน้ นจุดขายโดยการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ มี
ความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
2. ควรมีการขยายกลุม่ ผู้บริ โภคที่ไม่เคยใช้ โดยการแจกสินค้ าขนาดทดลอง
3. ควรมีการให้ ความรู้ เกี่ ย วกับสรรพคุณของสมุ นไพรผ่านการตลาดทางตรง ร่ วมกับคาแนะนาของ
พนักงานขาย
4. ภาครัฐควรทาการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการผลิตให้ ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ
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การสารวจพฤติกรรมและการรั บรู้ การใช้ บุหรี่ไฟฟ้ากรณีของประเทศไทย
(The Survey on the Electronic Cigarette Smoking Bahaviors and Perception: a Case of Thailand)
อุ่นกัง แซ่ ลมิ ้ 1*
Aunkung Saelim1*

บทคัดย่ อ
ความเข้ าใจเกี่ยวกับด้ านอุปสงค์ของบุหรี่ ไฟฟ้าเช่น พฤติกรรมการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า แรงจูงใจในการใช้ บุหรี่
ไฟฟ้า ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า ของไทยยังไม่ปรากฎ ฉะนันการวิ
้
จยั นีจ้ ึงเป็ นการสารวจพฤติกรรมและ
ปั จ จัย ก าหนดการใช้ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ าของผู้สูบ บุห รี่ ไ ฟฟ้ า และเพื่ อ ศึก ษาการรั บ รู้ เกี่ ย วกับ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ าของผู้สูบ ใช้
แบบสอบถามเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 5 ส่ ว น ข้ อ มูล ทั่วไป พฤติ ก รรมการใช้ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า ปั จ จัย
กาหนดการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า การรับรู้ และเปรี ยบเทียบผลที่มีตอ่ สุขภาพ ได้ ตวั อย่างรวม 88 ราย พบมากสุดเป็ นผู้เคย
สูบบุหรี่ และยังสูบบุหรี่ และใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าไม่เกิน 1 ปี กลุม่ นี ้เชื่อว่ามีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่ ของเหลวมี
นิโครตินผสมหรื อไม่ ไม่มีผลการติด แหล่งข้ อมูลหลักคืออินเตอร์ เนต มีความอยากเลิกสูบบุหรี่ ก่อนมาใช้ บุหรี่
ไฟฟ้า ทุกปั จจัยมีส่วนต่อพฤติกรรมการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า การรั บรู้ พบว่า ยังไม่เชื่อว่าบุหรี่ ไฟฟ้ามีอนั ตรายน้ อยกว่า
เปรี ยบเที ยบผลมี 2 ประเด็น ที่แตกต่างคือกลิ่นตัวและค่าใช้ จ่าย ควรนาข้ อมูล ผลการศึกษาที่ผ่านพิ สูจน์ ของ
ต่างประเทศเพื่อกาหนดนโยบายบุหรี่ ไฟฟ้าเพราะไทยยังไม่มี

ABSTRACT
In Thailand, there is no data on demand aspect of the e-cig smoking behaviors ie., attitudes

and beliefs, smoking incentives on the e-cig. The survey research is conducted to explore smoking
behaviors, factors determined and perceptions on the e-cig smokers. The questionnaire is developed
as 5 relevant parts: general data, smoking behaviors, factors influent, perceptions and the health
impact comparisons. Total 88 cases are surveyed. Most are as the former cigarette and currently as
the e-cig smoker. They have used the e-cig less than a year. Quitting smoking cigarette and less
harmful are main reasons. No appearance of addiction from the e-cig using. Internet is the major data
source. All theoretical factors are significantly related to behaviors. Smell and less expense are more
superior to cigarette. Scientifically research results in academic world would be accounted for the ecig policy by authority, no evidences in Thailand.

Keyword: e-cigarette, e-cigarette behavior, Thailand case
* Corresponding author; e-mail address: aunkung@yahoo.com
1
1

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900
386

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คานา
งานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่น้อยมากหากเทียบกับการศึกษาวิจยั
ของต่างประเทศในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา การทาความเข้ าใจเกี่ยวกับด้ านอุปสงค์ของบุหรี่ ไฟฟ้าเช่น พฤติกรรมการใช้
บุหรี่ ไฟฟ้า แรงจูงใจในการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า เป็ นต้ น ข้ อมูลเหล่านี ้ย่อมมีประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่กากับ ดูแลและควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ที่ผ้ สู บู จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจใน
ตัวผลิตภัณฑ์ ที่เรี ยกกันทั่วไปว่าบุหรี่ ไฟฟ้าแล้ ว ยังต้ องคอยติดตามผลหรื อข้ อพิ สูจน์ ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ที่
เกิดขึ ้นจากการวิจยั ในประเทศต่างๆทัว่ โลกว่าข้ อกล่าวอ้ างดังกล่าวเป็ นจริ งหรื อไม่เพียงใด ภายในช่วงเวลา 2 ปี ที่
ผ่านมามีงานศึกษาด้ านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในหลายประเทศ แต่สาหรับการศึกษาพฤติกรรมการใช้ บุหรี่
ไฟฟ้าของประเทศไทยยังเคยปรากฏสู่สาธารณะทัง้ นี อ้ าจเนื่ องมาจากบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิ ดกฎหมาย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยความผิดครอบคลุมในแง่ของการซื ้อการขาย การครอบครอง
การใช้ ในที่สาธารณะ อีกทังบทลงโทษมี
้
ความรุ นแรงมาก ทาให้ การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าจึงกระทาได้
ลาบาก แต่การได้ มีข้อมูล ความรู้ ความเข้ าใจในพฤติกรรมของผู้ใช้ ย่อมมีความจาเป็ นและสาคัญในการดาเนิน
มาตรการเกี่ ย วกับ บุห รี่ ข องภาครั ฐ ให้ เหมาะสม จึงน ามาสู่ก ารศึก ษาครั ง้ นี ท้ ี่ มีวัตถุป ระสงค์ ห นึ่งเพื่ อส ารวจ
พฤติกรรมและปั จจัยกาหนดการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าของผู้สบู บุหรี่ ไฟฟ้า และสองเพื่อศึกษาการรับรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้า
ของผู้สบู

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือแบบสอบถาม (questionnaire) โดยเพื่อใช้ ในการสารวจพฤติกรรมการใช้
บุหรี่ ไฟฟ้าและการรั บรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้า โครงสร้ างของแบบสอบถามประกอบด้ วย 5 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า ส่วนที่ 3 เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็ นผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า ส่วนที่ 4 เป็ นการรับรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้า ส่วนที่ 5 เป็ นการเปรี ยบเทียบผลจากการสูบบุหรี่ และ
การใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าที่มีตอ่ สุขภาพ ทาการสารวจทางออนไลน์ (online survey) และการสารวจในลักษณะพบปะกัน
(face-to-face survey) โดยสารวจตังแต่
้ เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 สาหรับการพัฒนาแบบสอบถาม
นัน้ ทาการประยุกต์ 3แนวคิด (สุโขทัยธรรมาธิราช, Online) ประกอบด้ วยแนวคิดพฤติกรรมผู้บริ โภค แนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะของผู้ซื ้อ (buyer characteristic) ซึง่ ผู้ซื ้อได้ รับอิทธิพลมาจาก 4 ปั จจัย คือ (i) ปั จจัยทางด้ าน
วัฒนธรรมที่เป็ นสิ่งกาหนดความต้ องการและพฤติกรรมของบุคคล (ii) ปั จจัยด้ านสังคมประกอบไปด้ วยกลุ่ม
อ้ างอิง ครอบครั ว บทบาทและสถานะของผู้ซื ้อ (iii) ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ขันตอนวั
้
ฏจักรชีวิต ครอบครั ว
อาชีพ สถานการทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดารงชีวิต และบุคลิกภาพ และ (iv) ปั จจัยทางจิตวิทยา ได้ แก่
การจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และความเชื่อและทัศนคติ สาหรับแนวคิดที่สามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื ้อ ได้ แก่
ความต้ องการได้ รับการกระตุ้นหรื อการรับรู้ ถึงความต้ องการ การแสวงหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
ซื ้อและพฤติกรรมหลังการซื ้อ ทัง้ สามแนวคิดดังกล่าวนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม นอกจากนีย้ ัง
พิจารณาข้ อคาถามบางข้ อที่ได้ จากแบบสอบถามที่ใช้ ในการสารวจจากงานศึกษาของต่างประเทศด้ วย
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการสารวจผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าได้ จานวนตัวอย่างทังสิ
้ ้น 88 ราย โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ประเด็นแรก ข้ อมูลทัว่ ไปหลักๆของกลุม่ ตัวอย่างที่สารวจเป็ นดังนี ้ เป็ นผู้เคยสูบบุหรี่ และปั จจุบนั ก็ยงั สูบ
บุหรี่ และใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าด้ วย พบมากที่สดุ ร้ อยละ 48.86 รองมาเป็ นผู้ที่เคยสูบบุหรี่ แต่ปัจจุบนั เลิกสูบบุหรี่ ไปแล้ วโดย
หันมาใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าแทน ร้ อยละ 21.59 เป็ นเพศชายมากสุดร้ อยละ 89.77 มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มากสุด ร้ อย
ละ 45.45 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากสุดร้ อยละ 73.86 ทางานเป็ นพนักงานเอกชนมากสุด ร้ อยละ 47.73
รองลงเป็ นนักศึกษา ร้ อยละ 30.68 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ในช่วง 10,000 -20,000 บาทต่อเดือนมากสุด
ร้ อยละ 31.82 ถัดมามีรายได้ มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ ้นไป ร้ อยละ 28.41 มีสถานะภาพโสด ร้ อยละ 73.86
ประเด็นที่สอง เป็ นผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า พบว่า เป็ นผู้ที่ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ามาไม่
เกินระยะเวลา 1 ปี ร้ อยละ 55.68 รองมาคือ ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้ามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ร้ อยละ 28.41 เหตุผลหลัก
ที่ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นเพราะเชื่อว่ามีอนั ตรายน้ อยกว่าการสูบบุหรี่ พบมากถึงร้ อยละ 31.82 สอดคล้ องกับเหตุผลที่
พบในการส ารวจผู้ใ ช้ บุห รี่ ไฟฟ้ าในต่างประเทศ อาทิ งานของ Andy S.L.Tan et.al (2016), งานของ M.L
Saddleson et.al (2016), และ งานของ Hummel, Karin et.al (2015) สาหรับพฤติกรรมการใช้ การใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า
เป็ นการใช้ แบบตามสะดวก ร้ อยละ 68.18 สาหรับสถานที่ที่ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้านัน้ พบว่า ไม่จากัดสถานที่ในการใช้ บุหรี่
ไฟฟ้าแต่อย่างใด ทังนี
้ ้เนื่องจากในประเทศไทยกฎหมายยังไม่ได้ ระบุว่าห้ ามสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในที่สาธารณะแต่อย่าง
ใด แตกต่างจากในต่างประเทศที่มีการแก้ กฎหมายให้ ครอบคลุมถึงบุหรี่ ไฟฟ้าด้ วย เช่น งานของ Barbara Pineiro
et.al (2016) ส่วนพฤติกรรมการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าถัดมา พบมีการใช้ ทกุ วันเฉลี่ยวันละ 9 ครัง้ (puff) ร้ อยละ 34.09 กับ
ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าเฉพาะเข้ าสังคม ไม่จาเป็ นต้ องมีลกั ษณะสูบเป็ นกลุ่มกัน ร้ อยละ 82.95 ลักษณะของบุหรี่ ไฟฟ้าใช้
เป็ นประเภท eGo batteries ร้ อยละ 52.27 โดยที่ครัง้ แรกที่ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า หากเลือกใช้ ของเหลวที่มีส่วนผสมของนิ
โครติน ปั จจุบนั ก็ยงั คงใช้ ส่วนผสมของนิโครตินอยู่ แต่หากครัง้ ที่เริ่ มใช้ ไม่มีนิโครตินผสมอยู่ ปั จจุบนั ก็ยงั คงไม่มีนิ
โครตินผสมเช่นกัน สาหรับความเข้ มข้ นของนิโครตินที่ใช้ มเี พียง 0-1 มิลลิกรัมเท่านันที
้ ่พบมากสุด แสดงว่าการติด
การใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าหรื อไม่นนั ้ ไม่เกี่ยวกับนิโครติน ที่ ผสมในหลอดของเหลวแต่อย่างใด ซึ่งจะติดการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า
หรื อไม่ขึ ้นกับตัวผู้ใช้ เป็ นหลักเท่านันเพราะในของเหลวที
้
่ใช้ แม้ ไม่มีนิโครติน ผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าก็ยงั มีการใช้ ประจาทุก
วันได้ ซึ่งแตกต่างจากการสูบบุหรี่ ทั่วไปที่มีนิโครตินจากใบยาสูบจึงทาให้ ผ้ ูสูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ ได้ ยากกว่าหาก
เปรี ยบเทียบกับการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า และน่าจะเป็ นเหตุผลหลักว่าเพราะเหตุใดผู้ที่เคยสูบบุหรี่ หลายคนจึงสามารถ
เลิ ก สูบ บุห รี่ ไ ด้ เมื่อ หัน มาลองใช้ บุห รี่ ไ ฟฟ้ า พฤติก รรมการเข้ าถึงข้ อมูล ความรู้ เกี่ ย วกับ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ านัน้ พบว่ า
อินเตอร์ เนตเป็ นแหล่งข้ อมูลหลักในการเข้ าถึงบุหรี่ ไฟฟ้ามากที่สดุ ร้ อยละ 38.64 อีกทังข้
้ อมูลจากกลุ่มเพื่อน ก็มี
ความสาคัญไม่แพ้ กนั โดยผลดังกล่าวนี ้แตกต่างจากผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าในต่างประเทศที่สามารถเข้ าถึงและอ้ างอิงผล
การศึกษาและงานสารวจที่ภาครั ฐนาออกเผยแพร่ ส่สู าธารณชนเป็ นหลัก สาหรั บพฤติกรรมการจัดหาหรื อซือ้
อุปกรณ์บหุ รี่ ไฟฟ้าของผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศนัน้ พบมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากแหล่งข้ อมูลดังกล่าว
เช่น การซื ้อจากร้ านค้ าในอินเตอร์ เนตที่เชื่อถือได้ เป็ นส่วนมากโดยพบมากถึงร้ อยละ 39.77 การบอกต่อจากกลุ่ม
เพื่อนด้ วยเช่นกัน สาหรับการครอบครองจานวนบุหรี่ ไฟฟ้า พบว่าส่วนมากเป็ นเจ้ าของเครื่ องมือนี ้เพียง 1 อัน ร้ อย
ละ 64.77 แต่การสะสมอุปกรณ์บหุ รี่ ไฟฟ้าเริ่ มเป็ นที่นิยมกันมากขึ ้นเพียงแต่ยงั ถูกจากัดด้ วยราคาของอุปกรณ์ และ
ตัวบุหรี่ ไฟฟ้าที่ยงั มีราคาสูงพอสมควร ประเด็นสุดท้ ายที่พบ คือ พบผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ต่างมีความพยายาม
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ในการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนที่จะหันมาใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า คิดเป็ นร้ อยละ 55.68 พฤติกรรมในข้ อนี ้ยังสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้สบู
บุหรี่ ต่างกังวลเกี่ ยวกับอันตรายจาการสูบบุหรี่ และอยากเลิกสูบบุหรี่ เพี ย งแต่ไม่สามารถประสบผลสาเร็ จได้
ประเด็นนีส้ อดคล้ องกับผลการสารวจจากงานของต่างประเทศ เช่น งานของ M.L Saddleson et.al (2016),
Michael D. Stein et.al (2015) พบว่าการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าสามารถทาให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เลิกสูบได้ จริ ง อีกทังยั
้ งมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ทางคลีนิคสนับสนุน สาหรับประเทศไทยยังขาดข้ อมูลเชิงประจักษ์ ยืนยัน
ประเด็นที่สาม ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าสามารถจาแนกออกเป็ น 4 ปั จจัยซึง่ ประกอบด้ วย
(i) ปั จจัยทางด้ านวัฒนธรรม (ii) ปั จจัยด้ านสังคม (iii) ปั จจัยส่วนบุคคล และ (iv) ปั จจัยทางจิตวิทยา โดยที่ปัจจัย
ทางวัฒนธรรม พบว่าการเป็ นคนที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนต่อการเป็ นผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าด้ วย กลุ่มตัวอย่างให้
คาความสาคัญในระดับปานกลาง ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.27 จาก 5.00 ความสาคัญอยู่ในลาดับที่ 9 จาก 10 อันดับ
สาหรับปั จจัยด้ านสังคม กลุ่มเพื่อน (primary groups) มีส่วนสาคัญต่อการหันมาใช้ บุหรี่ ไฟฟ้า ด้ วยคะแนนที่ได้
3.34 จาก 5.00 ซึ่งอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ความส าคัญ อยู่ใ นล าดับ ที่ 7 ถัดมาเป็ นปั จ จัย ส่วนบุค คล พบว่ า
ขันตอนวั
้
ฏจักรชีวิตครอบครัว (family life cycle) มีส่วนสาคัญในการสร้ างแรงจูงใจ/เลิกบุหรี่ ด้ วยคะแนนที่ได้
3.57 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ความสาคัญอยู่ในลาดับที่ 2 สุดท้ ายเป็ นปั จจัยทางจิตวิทยา เกี่ยวกับความเชื่อและ
ทัศนคติ (belief and attitude) ความสาคัญอยู่ในลาดับที่ 1 ด้ วยคะแนนที่ได้ 3.69 จาก 5.00 กล่าวคือบุหรี่ ไฟฟ้า
เป็ นอัน ตรายน้ อยกว่าการสูบ บุห รี่ ทั่วไป และความง่ายในการเข้ าถึงแหล่งขายทางอิน เตอร์ เนตมีส่วนท าให้
กลายเป็ นผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้ามากขึ ้น ด้ วยคะแนนที่ได้ 3.55 อยู่ในระดับมาก ความสาคัญอยู่ในลาดับที่ 3 โดยสรุ ปแล้ ว
ค่าเฉลี่ยความสาคัญรวมทุกข้ อคาถามที่ได้ มีค่าเท่ากับ 3.42 ซึง่ อยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยที่สาคัญ 3 ลาดับแรก
คือ อันดับแรกคือปั จจัยทางด้ านจิตวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติ (belief and attitude) เช่น
งานของ Andy S.L. Tan et al. (2016) อันดับที่ สองคือปั จจัยส่วนบุคคลในประเด็น ของขัน้ ตอนวัฏจักรชี วิต
ครอบครัว (family life cycle) เช่น งานของ M.L Saddleson et.al (2016) และอันดับที่สามคือปั จจัยทางด้ าน
จิตวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ (learning) เช่น งานของ Barbara Pineiro et.al (2016) โดยทังสาม
้
ปั จจัยดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับผลการสารวจของต่างประเทศดังที่อ้างอิง
ประเด็นที่ส่ ี การวัดการรั บรู้ ของผู้ใช้ บุห รี่ ไฟฟ้าด้ วยการพัฒ นาข้ อคาถามจ านวน 12 ข้ อคาถาม ได้
ข้ อสรุ ปหลักๆ คือ ประการแรกยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรั บรู้ เรื่ องความเชื่อในประเด็นของบุหรี่ ไฟฟ้ามี
อันตรายน้ อยกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป รวมทังหากหั
้
นมาใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าแล้ วทาให้ เลิกสูบบุหรี่ ได้ ก็ยงั มีคาตอบที่ยงั ไม่แน่นอน
ประการที่สอง มีความรับรู้ ในบรรดาผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าอย่างชัดเจนว่าไอระเหยจากบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นอันตรายต่อคนรอบ
ข้ างน้ อยกว่าควันบุหรี่ มือสอง ประการที่สาม มีการรับรู้ วา่ การใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าสามารถนาไปซึง่ การติดได้ (addicted)
และยังเชื่อด้ วยว่าบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่งที่ชกั จูงให้ เกิดผู้สบู หน้ าใหม่ได้ ซึง่ สาหรับข้ อค้ นพบในประเด็นที่สามนี ้เป็ นสิ่งที่
รัฐบาลหลายประเทศแสดงความกังวลเป็ นอย่างมากเพราะจากสถิตข้ อมูลในต่างประเทศชีช้ ดั ในลักษณะเช่นนี ้
เช่น งานของ Suris, Joan-Carles et al (2015), งานของ Maria Cooper et al (2015) อีกทัง้ สอดคล้ องกับ
แนวคิด gateway hypothesis ที่มีสาระสาคัญว่าการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าสามารถนาไปสู่การใช้ สิ่งเสพติดอื่นๆที่เข้ มข้ น
ขึ ้นตามมา
ประเด็นที่ห้า เปรี ยบเทียบผลจากการสูบบุหรี่ และบุหรี่ ไฟฟ้าที่มีต่อสุขภาพผู้สบู สรุ ปได้ ว่า ทัศนคติที่มี
ต่อการสูบบุหรี่ ทวั่ ไปและการสูบบุหรี่ ไฟฟ้า ไม่ได้ มีความแตกต่างเกือบทุกข้ อคาถามยกเว้ นเพียง 2 ประเด็น คือ
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เรื่ องกลิ่นติดตัว หากใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าแล้ วกลิ่นไม่ติดตัวซึง่ แตกต่างจากการสูบบุหรี่ ทวั่ ไปที่เมื่อสูบแล้ วย่อมมีกลิ่นติด
ตัว กับประเด็นที่สอง เรื่ องค่าใช้ จ่ายที่ประหยัดได้ มากกว่าหากหันมาใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่ ทวั่ ไป
จากผลการสารวจดังกล่าวสามารถนาไปสู่ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี ้ (1) การดาเนิ นมาตรการ
เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทยควรตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการนาข้ อมูล ผลการศึกษาทังในทางคลี
้
นิคและไม่ใช่
คลีนิคจากต่างประเทศเพื่ อประกอบการบังคับใช้ มาตรการ ย่อมเป็ นแนวทางที่ เหมาะสมมากกว่าที่ ทาให้ บุหรี่
ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฏหมายโดยที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลรอบด้ าน (2) ผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าใช้ เพราะเชื่อทังสิ
้ ่งที่เป็ นจริ งและสิ่ง
ที่รอการพิ สูจน์ ฉะนัน้ การให้ ข้อมูลรอบด้ านแก่ประชาชนจึงมีส่วนสาคัญ หน่วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ องไม่ควร
นาเสนอข้ อมูล เพี ยงด้ านไม่ดีของบุหรี่ ไฟฟ้าเท่านัน้ (3) หน่วยงานของรั ฐที่ มีหน้ าที่ โดยตรงกับการกากับดูแ ล
เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าควรมีการจัดโครงการศึกษาเพื่อทดสอบผลทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพโดยนาผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ามา
ตรวจร่ างกายเปรี ยบเทียบกันระหว่างก่อนและหลัง เป็ นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อยืนยันผลที่เป็ นวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้เพื่อนาผลดังกล่าวมาหักล้ างความเชื่อที่อาจจะคาดเคลื่อนอันเกิดจากการใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าได้

สรุป
การสารวจข้ อมูลด้ านอุปสงค์ ของการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าของในประเทศไทยโดยกาจัดพืน้ ที่ศึกษาเฉพาะใน
กรุ งเทพฯ และใช้ แบบสอบถามที่ถกู พัฒนาขึ ้นและสอบจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 88 ราย ข้ อค้ นพบสาคัญประการ
แรกคือ ผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าส่วนมากเป็ นผู้สบู บุหรี่ มาก่ อนและมีความต้ องการเลิกสูบบุหรี่ สิ่งนี ้เป็ นเงื่อนไขที่พบมาก
ที่สดุ จากการสารวจ ประการที่สองเกี่ยวข้ องกับการรับรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าว่ามีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่ นนปรากฎว่
ั้
า
ยังไม่สามารถสรุ ปเช่นนัน้ ได้ อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ บุหรี่ ไฟฟ้าสามารถชักนาให้ ผ้ ใู ช้ หน้ าใหม่ซงึ่ อาจไม่เคยสูบบุหรี่ มา
ก่อนกลายมาเป็ นผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าประจาได้ ซงึ่ สอดคล้ องกับผลการสารวจจากงานต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้
บุหรี่ ไฟฟ้าอาจไม่ก่อให้ เกิดการเสพติดได้ เนื่องจากผู้ใช้ บางคนไม่ได้ ใช้ ของเหลวในหลอดที่มีส่วนผสมของนิโครติน
แต่อย่ างใด ข้ อดีที่ เห็น ได้ อย่ างชั ดเจนจาการกัน มาใช้ บุห รี่ ไฟฟ้ าปรากฎเป็ นเรื่ องกลิ่ นติดตัวและค่าใช้ จ่ายที่
ประหยัดได้ มากกว่าการสูบบุหรี่ ซงึ่ สอดคล้ องกับผลการสารวจของต่างประเทศเช่นกัน
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การนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มาประยุกต์ ใช้ กับฟาร์ มเกษตรขนาดเล็ก
Industrial 4.0 Technology Adoption applying to Small agriculture farm
สรรค์ จีเ้ พ็ชร์ 1* ยุรพร ศุทธรัตน์1 และ พิทวัส เอื ้อสังคมเศรษฐ์ 1
San Jeepet 1*, Yuraporn Sudharatna1 and Pittawat Ueasangkomsate1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือโดยนาเอาเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรม
ยุค 4.0 มาประยุกต์ใช้ กบั การเกษตรที่มีพื ้นที่ขนาดเล็ก โดยทาการสร้ างโมเดลที่ประกอบด้ วย 1) หน้ าต่างโปรแกรมที่
รับคาสัง่ จากผู้ใช้ โดยโปรแกรมชนิดนี ้จะสามารถใช้ ได้ ทงคอมพิ
ั้
วเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ และแบบพกพา รวมไปถึงสมาร์ ทโฟนที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Internet ได้ 2) ฐานข้ อมูลที่ใช้ สาหรับเก็บข้ อมูลการตังค่
้ าและการควบคุมต่าง ๆ สาหรั บ
ผู้ใช้ 3) เครื่ องมือที่รับคาสัง่ จากผู้ใช้ โดยจะทาการเชื่อมต่อไปยังฐานข้ อมูลออนไลน์ที่ผ้ ใู ช้ ได้ ทาการตังค่
้ าไว้ โดยระบบ
นีจ้ ะมุ่งเน้ นไปในด้ านของการทดสอบความสามารถในการทางานของระบบอัตโนมัติที่มี เทคโนโลยี Internet of
Things (IoT) เป็ นพืน้ ฐานในการเพาะปลูก ดูแลรั กษา และทาการเก็บเกี่ยวผักกรี นโอ๊ คจานวน 6 ต้ น โดยใช้ พืน้ ที่
เพาะปลูกขนาด 2700 ตารางเซนติเมตร ผลการทดลองโมเดลพบว่า ระบบสามารถที่จะดาเนินการตามคาสัง่ และ
ทางานได้ โดยไม่ต้องใช้ คนในการควบคุมและสามารถที่จะแสดงให้ เห็นถึงต้ นทุนปั จจุบนั และการคาดคะเนต้ นทุนใน
อนาคต ซึง่ ทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคและผู้ผลิต ในด้ านต้ นทุนและความสะดวกสบาย

ABSTRACT
This research aims to design, and develop a system tool applied technology Industrial 4.0 to Small
agriculture farm. Through user’s interface connected to the user and online database. The model
composed of 1) the interface which can be used by computer, laptop or smartphone 2) the online database
that collected commands or storage form, user data and communication between user and farm’s machine
3) the farm’s machine that contained electrical and mechanical part to receive command from user to
control user’s farm. The research focuses on the testing plantation, nurturing and harvesting ability of the
model with Internet of Things. The area of the testing farm has 2700 square centimeter with 6 of green oaks
planted. The results showed that the model can be functioned without human help along with the
processes. Additionally, it presented the current cost of investment and forecasting cost in the small
agricultural farm.
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คานา
เทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั นัน้ ได้ พฒ
ั นาก้ าวไกลออกไปมากนับตังแต่
้ ยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรม กล่าวคือ ยุค
เริ่ มต้ นของการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม (Industrial Revolution 1.0) เมื่อสามารถคิดค้ นประดิษฐ์ เครื่ องจักรไอนา้
(Hydro-steam Power) ได้ สาเร็ จโดยเจมส์ วัตต์ การใช้ พลังงานจากเครื่ องจักรไอนา้ จึงเข้ ามาทดแทนการใช้
แรงงานคน หรื อสัตว์ หรื อพลังงานธรรมชาติ จากยุคที่ใช้ เครื่ องจักรไอนา้ เปลี่ยนมาใช้ พลังงานไฟฟ้า (Electric
Power) หรื อยุคอุตสาหกรรม 2.0 (Industry 2.0) ทาให้ สามารถผลิตสินค้ าได้ คราวละมาก ๆ (Mass Production)
เป็ นการประหยัดจากขนาด โดยผู้บริ โภคกลุ่มใหญ่ สามารถเข้ าถึงสินค้ าในราคาไม่แพง ยุคคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computerize and Information Technology) หรื อยุคอุตสาหกรรม 3.0 (Industry 3.0)
เมื่อคอมพิวเตอร์ เริ่ มเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
ในการประมวลผลและเข้ ามาเป็ นอุปกรณ์สงั่ การทางานให้ เครื่ องจักรเป็ นระบบอัตโนมัติ (Automation) และมีการ
ต่อยอดทาให้ เครื่ องจักรเข้ ามาใช้ แทนคน มีการนาหุ่นยนต์หรื อเครื่ องทุ่นแรงต่าง ๆ เข้ ามาใช้ อตุ สาหกรรมหลาย ๆ
อย่ า ง อาทิ โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานสายการผลิ ต อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ และโรง งานอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้บริ โภคหลายอย่างด้ วยกัน ซึง่ เป็ นระบบที่มีต้นทุนต่าในการผลิตระยะ
ยาว และยุคปั จจุบนั ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริ ยะและสังคมดิจิทลั (Smart Industrial and Digital Society) หรื อยุค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ทัง้ นี ้ ธนิตย์ โสรัตน์ (2559) กล่าวถึง Industry 4.0 ว่า มาจากชื่อนโยบาย
อุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมันที่ ประกาศเมื่อปี ค.ศ.2013 แนวคิดคือ โลกของเราจะเข้ าสู่ช่วงการปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 4 ภายใน 20 ปี ข้ างหน้ าด้ วยระบบ Cyber-Physical Systems เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตกับสิ่งต่าง
ๆ รวมทังข้
้ อมูลและบริ การ ยุคอุต สาหกรรม 4.0 จึงเป็ นการเชื่อมโยงระบบอิ นเทอร์ เน็ตที่มีทงเทคโนโลยี
ั้
สาคัญที่
จะมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, 2558)
อุตสาหกรรม 4.0 หรื อ Industry 4.0 ปรากฏเป็ นครัง้ แรกอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี พ.ศ. 25602579 และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็ นแผนพัฒนา 5 ปี แรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ ซึง่ จะเป็ นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยโดยคาดหวังว่าใน 20 ปี ข้ างหน้ า
ประเทศไทยจะก้ าวพ้ นไปสู่การเป็ นประเทศพัฒนาแล้ วและจะยกระดับรายได้ ประชาชาติต่อหัวต่อปี เพิ่มจาก
ปั จจุบนั 4,121 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 15,000 เหรี ยญสหรัฐ ทังนี
้ ้แผนดังกล่าวสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์
4.0” ซึ่งจะใช้ นวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอัจฉริ ยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะมีการนาระบบ
เทคโนโลยีอตั โนมัติและหุ่นยนต์เข้ ามาใช้ ในระบบการผลิตขณะเดียวกันเศรษฐกิจแห่งอนาคตจะขับเคลื่อนด้ วย
เทคโนโลยีพื ้นฐาน 4 ด้ าน ได้ แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์ พลังงานสะอาด และ
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ด้ านการสื่อสารจะเกิดสังคมดิจิทลั เข้ าสู่ยุคอินเทอร์ เน็ตสาหรับทุกสรรพ
สิ่งหรื อ (Internet of Things: IoT) ธนิตย์ โสรัตน์ (2559) เห็นว่ากลไกขับเคลื่อนความมัง่ คัง่ ของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่ เน้ นการขับเคลื่อนด้ วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่
“ประเทศไทย 2.0” ที่เน้ นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้ นอุตสาหกรรมหนักตามลาดับ ซึง่ ประเทศ
ไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้ องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 มาสู่ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยให้ ก้าวสู่การเป็ นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ ปานกลาง” เป็ นประเทศ “รายได้ สงู ”
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ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วย “ประสิทธิภาพ” เป็ นเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วย“นวัตกรรม” (สปช.,
2557)
ในปั จจุบนั พืน้ ที่การเกษตรในประเทศไทยมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้ อมูลจากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2559) พบว่าพื ้นที่ในการเกษตรของไทยลดลงจาก 149,416,681 ไร่ เป็ น 149,236,233 ไร่ หรื อเท่ากับ
180,448 ไร่ (ข้ อมูลปี 2553 - 2556) ของพื ้นที่การเกษตรที่หายไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
สินค้ าการเกษตรต่าง ๆ ได้ และการเกษตรในประเทศไทยที่ผ่านมานัน้ มีการแข่งขันที่สงู มากและให้ ผลตอบแทน
ต่า เนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านค่าจ้ างของแรงงาน รวมถึงต้ นทุนอื่นที่เกษตรกรต้ องแบกรับ อีก
ทังไม่
้ สามารถที่จะคาดเดาฤดูกาลหรื อภัยพิบตั ิต่าง ๆ ได้ อย่างแน่นอน ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ทาให้ เกษตรกรมีกาไรเป็ น
อัตราส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับต้ นทุนการผลิต (สานักงานกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตร, 2555) ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุ
ให้ เ กษตรกรเลื อ กที่ จ ะใช้ ส ารเคมี ใ นการช่ ว ยให้ คุณ ภาพของผลผลิ ตต่ า ง ๆ ให้ ต รงตามความต้ อ งการ อัน
เนื่องมาจากภัยพิบตั ิและแมลงศัตรู พืช โดยไม่คานึงถึงอันตรายของผู้บริ โภค โดยข้ อมูลของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2559) พบว่าการนาเข้ าสารเคมีที่ใช้ ในการเกษตรของปี 2558 คือ 143,968 ตัน เพิ่มขึ ้น 30,620 ตัน
จากปี 2553 แต่ในอีกด้ านหนึง่ ที่ได้ รับผลกระทบจากวิธีการผลิตต่าง ๆ นันคื
้ อผู้บริ โภค โดยกระแสความนิยมของ
ผู้บริ โภคในปั จจุบันนัน้ เน้ น การดูแลเอาใจใส่ในเรื่ องสุขภาพรวมถึงการรั บประทานอาหาร หรื อพืชผักที่ ปลอด
สารพิษเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคนิยมเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ตกค้ างอยู่
ภายในพืชผัก แต่การเลือกซื ้อพืชผักปลอดสารพิษตามท้ องตลาดนัน้ ผู้บริ โภคยังไม่สามารถเชื่อได้ ว่าเป็ นพืชผักที่
ไม่มีสารพิษหรื อสารที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายที่ตกค้ างอยู่ เนื่องจากระบบการผลิตพืชผักต่าง ๆ นัน้ ทางผู้บริ โภค
ไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าพืชผักต่าง ๆ ได้ ถูกผลิตขึ ้นที่ใด ใช้ ขนตอนในการผลิ
ั้
ตอย่างไร มีสารพิษเจือปนหรื อไม่
และผ่านขันตอนใดบ้
้
างก่อนที่จะมาถึงผู้บริ โภค
ดังที่กล่าวมาในปั จจุบนั โลกของเรากาลังก้ าวเข้ าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ
เข้ าด้ วยกันเพื่ อการทางานเป็ นเครื อข่ายและเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการทางานของอุปกรณ์ นัน้ ๆ ซึ่งระบบการ
เชื่อมต่อของ Internet of Thing นัน้ สามารถที่ จะนามาใช้ กับการเกษตรเพื่อช่วยลดต้ นทุนด้ านแรงงาน และ
สามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื ้นที่ ซึง่ อุปกรณ์ ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อ เข้ าด้ วยกันได้ ทาให้ ระบบการดาเนินงานมีการ
สูญเสียเวลาและแรงงานน้ อย และมีการรายงานสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการดาเนินงานให้ กบั ผู้ใช้ งาน
ได้ ทราบ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ตอ่ ไปได้
ซึง่ การรวมเอาเทคโนโลยี Industry 4.0 เข้ ากับการเกษตรนันจะสามารถลดระยะเวลาในการปลู
้
ก ดูแล
รักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ของผู้บริ โภคหรื อตัวเกษตรกรโดยที่ระบบจะทางานตลอดเวลาทาให้ ไม่สูญเสีย
เวลาในการดาเนินงาน ทังยั
้ งช่วยลดการใช้ สารเคมีที่เป็ นอันตรายได้ เนื่องจากระบบสามารถทางานได้ ตลอดเวลา
ส่งผลให้ สามารถที่จะใช้ สารป้องกันศัตรู พืชที่เป็ นชีวภาพได้ บ่อยครัง้ ทาให้ สารชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึ ้น อีก
ทังยั
้ งช่วยลดต้ นทุนแรงงานในระยะยาวเนื่องจากใช้ อปุ กรณ์อตั โนมัติในการดาเนินงาน ฉะนัน้ ผู้บริ โภคจึงมัน่ ใจได้
ว่าพืชผักที่ได้ ทาการปลูกนันเป็
้ นพืชผักที่ปลอดสารพิษอย่างแท้ จริ ง เนื่องจากใช้ ระบบอัตโนมัติที่เป็ นชีวภาพตลอด
การผลิต ทังยั
้ งช่วยให้ เกษตรกรมีโอกาสในการเพิ่มผลผลิตให้ มากขึน้ เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ ในการปลูก ดูแล
รักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง และสามารถลดต้ นทุนในด้ านแรงงานได้ อีกทัง้ ยังเป็ นผลดีกบั ผู้ที่มีอาชีพอื่น
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สามารถทาอาชีพเกษตรกรรม เป็ นอาชีพเสริ มได้ เนื่องจากระบบได้ ถกู ออกแบบมาให้ ทางานโดยอัตโนมัติและง่าย
ต่อการใช้ งาน ทาให้ มีโอกาสทางรายได้ มากขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ และส่ วนประกอบของโมเดล
ผู้วิจัยได้ ทาการออกแบบและกาหนดอุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการสร้ างโมเดลฟาร์ มขนาดเล็ก ที่ มีพืน้ ที่ ในการ
เพาะปลูกขนาด 2700 ตารางเซนติเมตร โดยใช้ พืชชนิด กรี นโอ๊ ค ในการเพาะปลูก ผ่านแนวคิดการใช้ เทคโนโลยี
Industry 4.0 ซึง่ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบดังนี ้
1. หน้ าเว็บไซต์สาหรับผู้ใช้ งาน
a. ระบบฐานข้ อมูลของเว็บไซต์ ใช้ ภาษา SQL (Structured Query Language) และ PHP
(Personal Home Page) ในการปฏิบตั ิการ
b. ระบบความปลอดภัยในการเข้ าใช้ งาน โดยสร้ างจากภาษา HTML (Hyper Text Markup
Language), PHP และ Java script
c. ระบบรับส่งข้ อมูลระหว่างฐานข้ อมูลกับเว็บไซต์และการแสดงผล ใช้ ภาษา Java script, PHP
และ HTML
2. Cloud Server
a. ระบบบันทึก รับส่งตัวแปร ใช้ ภาษา PHP และ SQL
3. ระบบควบคุมการเพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวประกอบด้ วย
a. ระบบประมวลผลส่วนกลาง โดยมีระบบปฏิบตั ิการที่ถกู เขียนขึ ้นด้ วย Arduino (ภาษา C) ใช้ ใน
การควบคุมการเพาะปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และ แจ้ งเตือนให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบผ่านทาง LINE
Application
b. ระบบโครงสร้ างชุดรางเลื่อนอลูมิเนียม
c. ระบบไฟฟ้า ประกอบไฟด้ วย Stepper-Motor หม้ อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ ช่วยขับเคลื่อน Motor
Sensor สภาพอากาศ สวิทช์ไฟฟ้า และสวิทช์วาล์วน ้า
d. อุป กรณ์ ใ นการปลูก ดูแ ลรั ก ษา และเก็ บ เกี่ ย ว ประกอบด้ วย ปั ม้ Vacuum อุป กรณ์ ป ลูก
อุปกรณ์ฉีดน ้า อุปกรณ์เก็บเกี่ยว
วิธีการสร้ างโมเดล
งานวิจัยนีผ้ ้ ูวิจัยได้ ทาการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ต่าง ๆ Cloud Server และโมเดลฟาร์ มขนาดเล็ก เข้ า
ด้ วยกัน เพื่อทาให้ ระบบการส่งข้ อมูลและการแจ้ งเตือนสามารถทางานได้ อย่างถูก โดยมีขนตอนในการสร้
ั้
าง
โมเดลฟาร์ มขนาดเล็กโดยใช้ เทคโนโลยี Industry 4.0 ดังต่อไปนี ้
1. นาระบบโครงสร้ าง ระบบประมวลผลส่วนกลาง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ในการปลูก ดูแลรั กษา
และเก็บเกี่ยว มาประกอบเข้ าด้ วยกัน จากนันท
้ าการอับโหลดระบบปฏิบตั ิการให้ กบั ระบบประมวลผลส่วนกลาง
เพื่อใช้ ในการควบคุมการเพาะปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และสามารถเชื่อมต่อไปยัง Cloud Server หรื อ LINE
Application เพื่อดาวน์โหลดและอับโหลดค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้
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2. ทาการเตรี ยมฐานข้ อมูล Cloud โดยการสร้ างฟอร์ มเพื่อรองรับการรับส่งค่าตัวแปรต่าง ๆ ระหว่าง
Cloud กับหน้ าเว็บไซต์ของผู้ใช้ งานและ Cloud กับ ระบบควบคุมการเพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว โดยใช้
โปรแกรม phpmyadmin ในการสร้ างฟอร์ มต่าง ๆ ใน Cloud Server
3. ท าการสร้ างเว็บ ไซต์ ส าหรั บ ผู้ใ ช้ ซึ่งประกอบด้ ว ย 1) หน้ าจอการวางแผน จ านวน ตาแหน่ ง
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว และขนาดพื ้นที่ในการปลูก 2) หน้ าสาหรับการเข้ าใช้ ระบบของผู้ใช้ โดยใช้ รหัสผ่าน 3)
หน้ าจอสาหรับการเลือกในใช้ งานระบบในโหมดต่าง ๆ 4) หน้ าจอที่แสดงถึงต้ นทุนในการผลิตและการคาดคะเน
ผลในอนาคต
4. ทาการสร้ างช่องทางการเชื่อมต่อระบบควบคุมการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ระบบ Cloud และ
หน้ าเว็บไซต์สาหรับผู้ใช้ งานเข้ าด้ วยกัน โดยใช้ เทคโนโลยีของ IoT ผ่านทาง http (Internet Protocol)
ระบบการทางานของโมเดล
ระบบของโมเดลเพาะปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวนันจะท
้ าการดาวน์โหลดค่าตัวแปรต่าง ๆ ของผู้ใช้ ที่ได้ ทา
การตังค่
้ าไว้ นามาประมวลผลและทาการดาเนินตามคาสัง่ ต่าง ๆ ตามที่ผ้ ใู ช้ ได้ กาหนดในเบื ้องต้ น โดยระบบจะทา
การปรับสภาพ การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวให้ เข้ ากับสภาพอากาศต่าง ๆ โดยอ้ างอิง จาก Sensor สภาพ
อากาศต่าง ๆ และอุปกรณ์บอกเวลา เมื่อระบบประมวลผลเสร็ จสิ ้นจะทาการส่งข้ อความเพื่อบอกให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ทราบ
ว่า ณ ขณะนี ้ ฟาร์ มนันก
้ าลังดาเนินการในขันตอนใดอยู
้
่ โดยสามารถกาหนดรายละเอียดเป็ นขันตอนได้
้
ดังนี ้
1.ระบบประมวลผลของฟาร์ มทาการดาวน์โหลดข้ อมูลจาก Cloud Server ประกอบด้ วย ความกว้ างยาว
ของพื ้นที่ที่ใช้ ในการปลูก ชนิดของพืชที่ทาการปลูก ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ตาแหน่งที่ทาการปลูกพืชชนิดนัน้ ๆ
โหมดที่ใช้ ในการเพาะปลูก โดยการเชื่อมต่อที่ใช้ นนจะเป็
ั้
นการใช้ Get Method โดยผ่านทาง Protocol http ไปยัง
Cloud Server เพื่อดึงค่าตัวแปรต่าง ๆ จาก Cloud Server จากนัน้ Cloud Server จะส่งค่ากลับมาเป็ นตัวแปรที่
เป็ นข้ อความ ทาให้ ระบบประมวลผลของฟาร์ มต้ องทาการแปลค่าจากตัวแปรที่เป็ นข้ อความมาเป็ นตัวแปรที่
สามารถนาไปใช้ งานได้ โดยใช้ ภาษา C
2.ระบบประมวลผลของฟาร์ ม ทาการเปรี ยบเทียบตัวแปรที่ ได้ รับมาจาก Cloud Server ที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ วกับ สถานะปั จจุบันของระบบ โดยวิธีการเปรี ยบเทียบนั น้ จะเริ่ มต้ นจากการวัดค่าตัวแปล เวลา
ปั จจุบนั จานวนผักที่ทาการปลูกเสร็ จแล้ ว เวลาที่เหลือในการเก็บเกี่ยว ตาแหน่งที่ทาการปลูก และโหมดของการ
ใช้ งาน รวมถึงตัวแปรสภาพอากาศโดยการใช้ Sensor สภาพอากาศในการวัด หลังจากนันจะท
้
าการเปรี ยบเทียบ
กับข้ อมูลที่ได้ รับมาจาก Cloud
3.ทาการเปรี ยบเทียบค่าต่าง ๆ ที่ได้ รับมาจากทาง Server ว่าตรงกับค่าที่มีอยู่หรื อไม่หากตรงกัน ระบบ
จะข้ ามไปยังข้ อที่ 4 แต่หากข้ อมูลที่อยู่ในระบบควบคุมกับ Server ไม่ตรงกัน ระบบจะทาการประมวลผลและ
ดาเนินการตามคาสัง่ ของผู้ใช้ งานที่ได้ รับมาจาก Cloud เช่น คาสัง่ ให้ เก็บเกี่ยว คาสัง่ ให้ ปลูกพืช หรื อคาสัง่ อื่น ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมของระบบประมวลผลของฟาร์ ม จากนันระบบประมวลผลของฟาร์
้
มจะแจ้ งเตือนไปยัง
ผู้ใช้ วา่ มีความคลาดเคลื่อนอย่างไรบ้ าง และได้ บริ หารจัดการอย่างไรบ้ าง
4.เมื่อระบบดาเนินงานตามข้ อมูลที่ได้ ทาการดาวน์ โหลดมาจาก Server และแจ้ งเตือนไปที่ผ้ ูใช้ ผ่าน
Application LINE จากนันระบบจะท
้
าการส่งค่าต่าง ๆ กลับไปยัง Cloud Server เพื่อเป็ นการยืนยันและแสดง
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รายระเอียดข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ ดาเนินการไป โดยข้ อมูลที่สง่ ไปนันจะประกอบด้
้
วยต้ นทุนที่ใช้ ในการผลิต และกราฟ
การคาดคะเนต้ นทุนในอนาคตด้ วย ซึง่ วิธีที่ใช้ ในการเชื่อมต่อนัน้ จะเป็ น Protocol http ในฟั งชัน่ Post Method
5. Cloud Server จะทาการรับค่าต่าง ๆ ที่ถกู ส่งมาจากระบบประมวลผลของฟาร์ มไว้ โดยใช้ ภาษา PHP
และ HTML ในการรับค่าตัวแปรต่าง ๆ จากนันท
้ าการบันทึกลงฐานข้ อมูล SQL เพื่อรอให้ หน้ าเว็บไซต์ของผู้ใช้ งาน
ดาวน์โหลดเอาค่าตัวแปรต่าง ๆ ไปแสดงผลให้ ผ้ ใู ช้ ตอ่ ไป
6.เมื่อผู้ใช้ เข้ าใช้ งานระบบผ่านทาง Computer หรื อ อุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ได้ เชื่ อมต่อกับ Internet ผู้ใช้
จาเป็ นต้ องกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้ าไปยังหน้ าของผู้ใช้ งาน เนื่องจากเป็ นขันตอนการรั
้
กษาความปลอดภัยของระบบ
และเป็ นการคัดแยกผู้ใช้ แต่ละคนออกจากกันโดยรหัสของผู้ใช้ นนจะถู
ั้
กดึงมาจากฐานข้ อมูล Cloud และเมื่อผ่าน
หน้ าการกรอกรหัสไปแล้ ว จะเข้ าสูห่ น้ าจอของผู้ใช้ งานโดยหน้ าจอของผู้ใช้ งานจะทาการดึงตัวแปรต่าง ๆ ที่ผ้ ใู ช้ ได้
ทาการบันทึกไว้ ในหน้ าเว็บไซต์ครัง้ ล่าสุด มาจาก Cloud โดยใช้ ภาษา PHP, Java Script และ HTML โดยใช้ ชื่อ
ของผู้ใช้ อ้างอิงกับฐานข้ อมูลต่าง ๆ ใน Cloud ดังนัน้ ผู้ใช้ งานจะสามารถเห็นข้ อมูลหรื อควบคุมระบบประมวลผล
ของฟาร์ มของผู้ใช้ งานอีกคนได้
7.เมื่อผู้ใช้ ทาการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์และกดปุ่ มบันทึก ข้ อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งไปยัง
Cloud Server โดยวิธี Post Method ที่ใช้ Java Script, PHP และ HTML ซึง่ คล้ ายกับขันตอนในข้
้
อที่ 6 เมื่อ
บันทึกสาเร็ จจะทาการ Reload หน้ าจอของผู้ใช้ งานอีกครัง้ เพื่อเรี ยกข้ อมูลต่าง ๆ มาแสดงผลให้ กบั ผู้ใช้ ได้ เห็น

Figure 1 Farm’s system work flow

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ผลการทดสอบ
จากการนาเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ในยุคของ Industry 4.0 มาใช้ ประกอบด้ วย IoT, Cloud Server, Big Data
มาประยุกต์ใช้ กบั ฟาร์ มขนาดเล็กโดยเชื่อมต่อระบบทัง้ 3 ระบบเข้ าด้ วยกัน โดยมีหน้ าเว็บไซต์ของผู้ใช้ งาน Cloud
Server และระบบประมวลผลของฟาร์ ม ระบบทัง้ 3 ระบบสามารถที่จะทาการเพาะปลูก ดูแลรั กษา เก็บเกี่ยว
โดยไม่ใช้ แรงงานคน และแจ้ งเตือนให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ทราบผ่านทาง Application LINE ทังยั
้ งสามารถที่จะแสดงให้
เห็นถึงมูลค่าการลงทุนปั จจุบนั และการคาดคะเนต้ นทุนในอนาคตได้ โดยมีรายละเอียดของผลการทดลองดังนี ้
1.ระบบประมวลผลของฟาร์ มทาการเชื่อมต่อไปยัง Cloud Server เพื่อดาวน์โหลดตัวแปรที่ผ้ ใู ช้ ได้ ทา
การตังค่
้ าไว้ จาก www.minifarmthailand.com โดยอ้ างอิงจากขันตอนการออกแบบของระบบทั
้
ง้ 7 ขันตอน
้
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เมื่อ ผู้ใ ช้ เปิ ดการท างาน เว็ บ ไซต์ จ ะท าการส่ งข้ อมูล ไปยังฐานข้ อมูล เพื่ อ บัน ทึ ก ข้ อมูล ต่า ง ๆ ลงไป
หลังจากนันระบบควบคุ
้
มการเพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวจะทาการดาวน์โหลดค่าต่าง ๆ มายังระบบ ผล
ของการเชื่อมต่อคือ ระบบนีจ้ ะทางานเนื่องจากผู้ใช้ ได้ ทาการเปิ ดใช้ ระบบการทางานของระบบเพาะปลูก ดูแล
รักษา และเก็บเกี่ยว โดยโหมดที่ผ้ ใู ช้ เลือกคือโหมด “on” และทาการดาวน์โหลดตัวแปรต่าง ๆ มาประมวลผลและ
ดาเนินการต่อไป โดยจะสังเกตได้ วา่ ระบบเพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว จะสัง่ ให้ Stepper Motor ทางานไป
ในทิศทางที่ผ้ ใู ช้ งานกาหนด ตามที่ได้ มีการตังค่
้ าตัวแปรต่าง ๆ ไว้ ได้ อย่างถูกต้ อง (Figure 2)

Figure 2 User-page, SQL Database, and Farm controller respectively (Active)
2. ขันตอนการท
้
างานของระบบเมื่อมีคาสัง่ ในการปลูกผัก
เมื่อผู้ใ ช้ ได้ กาหนดพื น้ ที่ ใ นการปลูก ผักสลัดและทาการบันทึก หน้ าจอเว็บ ไซต์ จะส่งค่าไปยัง Cloud
Serverจากการกาหนดค่าพืน้ ที่ และตาแหน่งในการปลูกจะเห็นได้ ว่าระบบประมวลผลของฟาร์ มสามารถที่จะ
ดาวน์โหลดตาแหน่งและพื ้นที่การปลูก จากนันสามารถที
้
่จะดาเนินการปลูกโดยใช้ Stepper Motor ในการเลื่อน
อุปกรณ์ ปลูกไปยังตาแหน่งที่ผ้ ใู ช้ กาหนดได้ หลังจากการเพาะปลูกเสร็ จ สิ ้นระบบทาการแจ้ งเตือนไปยังผู้ใช้ ว่ า
ระบบได้ ดาเนินการตามคาสัง่ นัน้ ๆ เสร็ จสิ ้นแล้ วผ่านทาง LINE Application (Figure 3)

Figure 3 Grow-page, Farm controller and LINE Application respectively (Active)
3.หน้ าจอของผู้ใช้ งานที่แสดงต้ นทุนที่ใช้ ผ่านทางเว็บไซต์
ในหน้ าจอของผู้ใช้ ที่ใช้ งานผ่านทางเว็บไซต์สามารถที่จะแสดงให้ เห็นถึงต้ นทุนรวม ซึ่งประกอบด้ วย
ต้ นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้ นทุนไม่คงที่ (Variable Cost) โดยการคาดคะเนต้ นทุน นัน้ ระบบจะทาการ
ประมวลผลด้ วยตนเองที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละเดือนได้ ซึง่ ใช้ เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจการลงทุนว่าควรลงทุน
หรื อไม่อย่างไร และกราฟที่แสดงนันยั
้ งสามารถที่จะใช้ ในการประเมินรายจ่ายรายเดือนของผู้ใช้ งานได้ (Figure 4)
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Figure 4 All Cost and Forecasting Cost

สรุปผล
ระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ สามารถที่จะสื่อสารและบรรลุเป้าหมาย การรับคาสัง่ ประมวลผลและ
ส่งข้ อมูล ระหว่าง Cloud Server กับอุปกรณ์ ต่าง ๆ โดยใช้ ภาษา C, SQL, PHP, HTML และ Java Script ที่มี
การแจ้ งเตือนใน LINE Application และไม่ใช้ บุคคลในการดาเนินงาน โดยการวิจัยนี ้ได้ ทาการออกแบบและ
พัฒนาเครื่ องมือโดยนาเสนอเทคโนโลยี Industry 4.0 อาทิ Internet of Thing, Cloud Server และ Big Data มา
ประยุกต์ใช้ และประมวลผล เพื่อใช้ ประโยชน์ในงานเกษตรกรรมด้ วยการทดลองปลูกพืชในฟาร์ มตัวอย่างขนาด
เล็ก ผลการวิจยั จากการทดลองนี ้พบว่า เทคโนโลยี Industry 4.0 สามารถแสดงให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ทราบถึงต้ นทุนของ
ฟาร์ มที่เกิดขึ ้นและต้ นทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ งานทังในภาคการเกษตรและผู
้
้ ใช้ งาน
ทัว่ ไป อีกทังยั
้ งสามารถทางานได้ โดยอัตโนมัติทาให้ สามารถลดต้ นทุนของผู้ประกอบการในด้ านเวลาและแรงงาน
และยังสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ มีความสม่าเสมอได้
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ปั จจัยที่มีอิทธิเชิงบวกต่ อความตัง้ ใจซือ้ อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
Factor Positively Influencing Healthy Food’s Purchase Intention of Consumers in Bangkok
ทานตะวัน ตันติทวีวัฒนา1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์2
Thantawan Tantitaweewattana1* and Penjira Kanthawongs2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปั จจัยการตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ
ปั จจัยความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร ปั จจัยอิทธิ พลความคิดของกลุ่มอ้ างอิงมีผลต่อผู้บริ โภค ปั จจัย
กลุม่ อ้ างอิงที่ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะทาตาม ปั จจัยการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยสุขภาพ
ทางกายภาพ และปั จ จั ย ในด้ า นเชาวน์ ปั ญ ญา ที่ มี ต่ อ ความตัง้ ใจซื อ้ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร จากกลุม่ ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 โดยนักวิจยั มีการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลากหลายขันตอน
้
คือ ขันตอนที
้
่ 1 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
โดยวิธีการจับฉลากจากเขตของกรุ งเทพมหานคร 50 เขต ได้ 5 เขต ได้ แก่ จตุจกั ร สะพานสูง บางกอกน้ อย
สาทร และ บางรัก ขันตอนที
้
่ 2 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (quota sampling) ขันตอนที
้
่ 3 ใช้ วิธีการเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จนได้ แบบสอบถามที่ใช้ การได้ จานวน 240 ชุด มีวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า มีเพียงปั จจัยความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร และปั จจัยด้ าน
การตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ ที่มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครถึง
ร้ อยละ 86.3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the positive impact of health consciousness, food
safety confidence, injunctive norm, descriptive norm, perceived behavioral control, social aspects,
physical health, and intellectual aspects towards healthy food’s purchase intention of consumers in
Bangkok from the research population during July 2016. The researchers used various steps in
selecting sampling. First, simple random sampling was utilized to draw lots from 50 districts of
Bangkok; as a result, 5 districts follows: Chatuchak, Sapansung, Bangkok Noi, Sathorn, and Bang Rak.
For the second and third steps, quota sampling and convenience sampling were implemented. Then,
240 usable questionnaires were returned. The data was analyzed using Multiple Regression Analysis.
Only food safety confidence and health consciousness explained 86.3% of the positive influence
towards healthy food’s purchase intention of consumers in Bangkok at the significant level of .01
Key Words: healthy food, purchase intention, health consciousness, Bangkok, Thailand
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คานา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรสู่สงั คมผู้สงู วัย (aging society) การย้ ายเข้ ามาอยู่ในเมืองใหญ่
(urbanization) และวิวฒ
ั นาการทางด้ านเทคโนโลยี (technology evolution) ส่งผลต่อลักษณะการใช้ ชีวิตและ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ เปลี่ยนไป โดยผู้บริ โภคยุคใหม่จะมีความฉลาดและรู้ จักเลือกสินค้ าที่ มีประโยชน์ ต่อ
สุขภาพมากขึ ้น ให้ ความสาคัญในด้ านความปลอดภัยของอาหารค่อนข้ างมาก และพร้ อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มในการ
ซื ้อสินค้ า จากการวิเคราะห์ของ Frost & Sullivan ถือว่าอาหารเพื่อสุขภาพเป็ นเมกะเทรนด์ (mega-trend)
อันหนึง่ ที่กาลังได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านของผู้ผลิตที่จะต้ องพยายามคิดค้ นและ
สรรค์ ส ร้ างนวัตกรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ อาหารเพื่ อสุข ภาพชนิ ดใหม่ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของผู้ บ ริ โ ภค ที่
หลากหลายและมีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2558)
ในประเทศไทยนัน้ ตลาดอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพปี 2558 มีมลู ค่ากว่า 1.7 แสนล้ านบาท หาก
พิจารณาย้ อนหลัง 5 ปี มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยปี ละ 9.1% นับว่าเป็ นอัตราขยายตัวที่ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับ
ตลาดอาหารโดยรวมของประเทศซึง่ เติบโตแค่ 3-5% ต่อปี ทังนี
้ ้ ประเภทอาหารที่นิยมเป็ นแบบ “ฟั งก์ชนั นัล” ซึง่
เติมสารอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ หรื อช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ ายต่างๆ ได้ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
บารุ งสมอง ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิตามินต่างๆ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบิวตีด้ ริ งก์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ เหล่านี ค้ รองตลาดใน
สัดส่วน 62% ของยอดขายทังหมด
้
ส่วนกลุ่มที่มียอดขายรองลงมา ได้ แก่ กลุ่มอาหารสกัดจากธรรมชาติ (30%)
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็ นต้ น สุทธิรัตน์ รักจิตร์ (2559)
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทศั น์นนั ้ Royne, Fox, Deitz, and Gibson (2014) นาเสนอทฤษฎีเรื่ อง การ
ตระหนักรู้เกี ย่ วกับสุขภาพ (health consciousness) กล่าวว่า การตระหนักรู้ เรื่ องสุขภาพส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ของผู้บริ โภคในเรื่ องของการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สึกถึงประโยชน์ของ
อาหารเพื่อสุขภาพดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าการติดฉลากระบุปริ มาณแคลอรี่ ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งผลให้ ต่อ
ผู้บ ริ โภคที่ มีความตระหนัก รู้ เรื่ องสุข ภาพในระดั บสูง เพราะว่าผู้บริ โภคสามารถรั บรู้ ได้ ถึงปริ มาณแคลอรี่ ใ น
ผลิตภัณฑ์อาหารก่อนที่จะตัดสินใจซื ้อ นอกจากนัน้ Yee, Yeung, and Morris (2005) ยังกล่าวว่า ทฤษฎีความ
มัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร (food safety confidence) เกิดจากความกังวลของผู้บริ โภคที่มีต่อ
กระบวนการเพาะปลูกเช่น สารเคมีตกค้ าง ปุ๋ ย และการใช้ ยาฆ่าแมลงของเกษตรกร ส่วนในกระบวนการผลิต
อาหารผู้บริ โภคมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ สารเทียมและสารกันบูดในอาหารเช่นเดียวกัน ดังนัน้ การคัดเลือก
วัตถุดิบต้ องมาจากแหล่งที่เพาะปลูกปราศจากสารเคมีและขันตอนในการผลิ
้
ต หรื อการบรรจุสินค้ าต้ องมีคณ
ุ ภาพ
โดยหลีกเลี่ยงการใช้ สารกันบูด หรื อการใช้ สารเทียมลงในอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจความปลอดภัย
ของสินค้ าและสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่ผ้ บู ริ โภค ส่วนแง่ทฤษฎีอิทธิ พลความคิ ดของกลุ่มอ้างอิ งมี ผลต่อผูบ้ ริ โภค
(injunctive norm) Tuu, Olsen, Thao, and Anh (2008) จากงานศึกษาของเขาเกี่ยวกับความตังใจที
้ ่จะบริ โภค
ปลา พบว่ากลุ่มอ้ างอิงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อบุคคลรอบข้ าง โดยกลุ่มอ้ างอิงจะมีพฤติกรรมการแนะนา หรื อชี ้แนะ
บุคคลคนอื่นให้ ทราบถึงข้ อดีในการบริ โภคปลา ซึ่งทาให้ การตัดสินใจด้ วยตนเองของบุคคลนัน้ ลดลง ถ้ ากลุ่ม
อ้ างอิงมีความชอบที่จะบริ โภคปลาก็จะแนะนาบุคคลอื่นด้ วย แต่ถ้าไม่ชอบการบริ โภคปลาอาจจะทาให้ บุคคลอื่น
เกิ ด การเปลี่ ย นใจไม่ บ ริ โ ภคปลาในอนาคต ส่ ว นแง่ ท ฤษฎี ก ลุ่ ม อ้ า งอิ ง ที ่ ผู้ บ ริ โภคมี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะท าตาม
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(descriptive norm) Lally, Bartle, and Wardle (2011) กล่าวว่า ผู้บริ โภคจะเชื่อว่าเมื่อผู้คนรอบข้ างรับประทาน
อาหาร fast food หรื อ ดื่มเครื่ องดื่ม soft drink เป็ นประจาผู้บริ โภคก็มีโอกาสที่จะบริ โภคอาหารเหล่านันตามไป
้
ด้ วย และพบอีกว่ามีความเป็ นไปได้ สูงว่ากลุ่มอ้ างอิงที่ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะทาตาม ซึง่ มีบทบาทสาคัญในการ
แทรกแซงพฤติก รรมการบริ โภคอาหารเพื่ อสุข ภาพของผู้บริ โภคเองเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ จึงสัน นิ ษฐานได้ ว่า
ผู้บริ โภคที่ ร้ ู สึก ว่าได้ รับ ความกดดันทางสังคมจะมีโอกาสมากที่ จ ะมีความตัง้ ใจเชิ ง พฤติกรรม (behavioral
intention) และตังใจที
้ ่จะเลือกเมนูหรื อการบริ การต่างๆ ที่ร้านอาหารตามกลุม่ อ้ างอิงดังกล่าว
ส่วนในแง่ของทฤษฎีการรับรู้ การควบคุมพฤติ กรรม (perceive behavioral control) Ajzen (2006) กล่าวว่า การ
รับรู้ การควบคุมพฤติกรรมอ้ างถึงการรับรู้ ของบุคคลในความสามารถการดาเนินการกาหนดพฤติกรรม ซึง่ เกิดจาก
ความคาดหวังผลลัพธ์ที่บคุ คลนันต้
้ องการมากที่สดุ และการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมจะถูกกาหนดโดยความเชื่อ
ว่าการควบคุมที่สามารถก่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพ คือความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่จะช่วยให้ การควบคุมการ
เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนันสามารถท
้
าได้ ง่ายขึ ้น หรื อผลลัพธ์ ที่ได้ จากการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพ
โดยต้ องการการมีร่างกายที่แข็งแรง และสามารถควบคุมนา้ หนักของบุคคลให้ เป็ นไปตามที่คาดหวังได้ ดังนัน้
ผลิตภัณฑ์อาหารจะต้ องมีฉลากระบุจานวนแคลอรี่ ที่ได้ รับจากการบริ โภค เพื่อที่ผ้ บู ริ โภคจะสามารถวางแผนการ
ควบคุมพฤติกรรมการรั บประทานอาหารได้ ในแต่ละมื ้อ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการควบคุมพฤติกรรมในการบริ โภค
อาหารส่งผลต่อความตังใจเลื
้
อกซื ้ออาหารของผู้บริ โภคที่ตระหนักถึงความต้ องการมีสขุ ภาพที่ดี ส่วนในแง่ของ
ทฤษฎีปัจจัยทางสังคม (social aspects) Taylor et al. (2015) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพและการให้ บริ การทาง
สัง คม มีเป้ าหมายที่ ต้องการให้ คนในสังคมหัน มาดูแ ลสุข ภาพ ในเรื่ องของการเลื อกรั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ แก่ร่างกาย เพื่อเป็ นการสร้ างค่านิยมที่ดีให้ เกิดขึน้ ในสังคม และให้ บรรลุเป้าหมายร่ วมกันนีใ้ นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ส่วนในแง่ของทฤษฎีสขุ ภาพทางกายภาพ (physical health) Woolf and Aron (2013)
กล่าวว่า ปั จจัยในสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่มีความสาคัญต่อสุขภาพ เนื่องจากมลพิ ษทางอากาศจากฝุ่ น
ควัน และมลภาวะทางอากาศซึง่ อาจจะทาให้ ร่างกายเกิดความอ่อนแอได้ ดังนันการเลื
้
อกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพและการออกกาลังกายจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ เพราะเป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดีให้ กบั ร่ างกาย ส่วนในแง่ของ
ทฤษฎีปัจจัยในด้านเชาวน์ ปัญญา (intellectual aspects) Payne and Hahn (1998) กล่าวว่า การเลือกบริ โภค
อาหารที่บารุ งสมองมีสว่ นช่วยด้ านความจาที่ดี และการมีสขุ ภาพทางปั ญญาสามารถช่วยพัฒนาการในการเรี ยนรู้
สิ่งใหม่และใช้ ช่วยทาให้ มีคณ
ุ ภาพในการใช้ ชีวิต และช่วยในการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่วนปั จจัยความ
ตัง้ ใจซื ้อ (purchase intention) Das (2014) กล่าวว่า ความตังใจซื
้ ้อเป็ นความพยายามในการซื ้อสินค้ าและ
บริ การของผู้บ ริ โภค โดยจะขึน้ อยู่กับ ปั จ จัยหลายประการ เช่ น คุณภาพของสิ น ค้ า ความภัก ดีต่อตราสิน ค้ า
สถานที่จัดจาหน่าย และบริ การต่างๆ เป็ นประสบการณ์ ที่เพลิดเพลิน เช่น ความพึงพอใจ ความตัง้ ใจซื ้อมีผล
โดยตรงต่อปริ มาณการซื ้อสินค้ าและบริ การจากผู้จดั จาหน่าย โดยความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภคมักเกิดขึ ้นภายหลัง
จากที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับรู้ ถึงประโยชน์ใช้ สอย คุณค่าของสินค้ าและการบริ การ นอกจากนี ้ความตังใจซื
้ ้อมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อในทางผลลัพธ์ คือ ปริ มาณการซื ้อในอนาคต
ดังนัน้ งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความตัง้ ใจซื ้ออาหารเพื่ อ
สุขภาพ โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ปั จจัยการตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ (health consciousness) ปั จจัยความ
มัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร (food safety confidence) ปั จจัยอิทธิพลความคิดของกลุ่มอ้ างอิงมีผลต่อ
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ผู้บริ โภค (injunctive norm) ปั จจัยกลุ่มอ้ างอิงที่ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะทาตาม (descriptive norm) ปั จจัยการ
รับรู้ การควบคุมพฤติกรรม (perceive behavioral control) ปั จจัยทางสังคม (social aspects) ปั จจัยสุขภาพทาง
กายภาพ (physical health) ปั จจัยในด้ านเชาวน์ปัญญา (intellectual aspects) มีผลเชิงบวกต่อปั จจัยความ
ตังใจซื
้ ้อ (purchase intention) โดยมีกรอบแนวคิดตาม Figure 1 ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ
(Health Consciousness)
ความมัน่ ใจในความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety Confidence)
อิทธิพลความคิดของกลุม่ อ้ างอิงมีผลต่อ
ผู้บริ โภค (Injunctive Norm)
ความตังใจซื
้ ้อ
(Purchase Intention)

กลุม่ อ้ างอิงที่ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะทา
ตาม (Descriptive Norm)

การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
(Perceive Behavioral Control)
ปั จจัยทางสังคม
(Social Aspects)
สุขภาพทางกายภาพ
(Physical Health)
ปั จจัยในด้ านเชาว์ปัญญา
(Intellectual Aspects)
Figure 1 Conceptual Framework of Factor Positively Influencing Healthy Food’s Purchase Intention of
Consumers in Bangkok
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey method) และใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
(questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากร กลุม่ ประชากรคือ กลุ่มผู้บริ โภคที่มีความตังใจ
้
ซื ้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน โดยนักวิจยั มีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบหลากหลายขันตอนดั
้
งนี ้ ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่า ย (simple random sampling) โดย
วิธีการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานครเป็ น 50 เขต แล้ วสุ่ม
เลือกเพียง 5 เขตการปกครอง ดังนี ้ 1) จตุจกั ร 2) สะพานสูง 3) บางกอกน้ อย 4) สาทร 5) บางรัก ขันตอนที
้
่ 2 ใช้
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า (quota sampling) โดยเขตที่เป็ นตัวแทนของกลุม่ ที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 จะเป็ นพื ้นที่
้
่ 3 ใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ในการเก็บแบบสอบถาม โดยกาหนดโควต้ าให้ เขตละ 48 ตัวอย่าง ขันตอนที
สะดวก (convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริ โภคที่มีความตังใจซื
้ ้ออาหารเพื่ อ
สุขภาพ โดยใช้ คาถามในการคัดเลือกหน่วยตัวอย่าง (screening question) เพื่อให้ ได้ ตวั อย่างที่มีลกั ษณะตรง
ตามที่ผ้ วู ิจยั กาหนดในพื ้นที่เหล่านี ้ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น โดยใช้ หลักการคานวณของ (Cohen, 1977) จาก
แบบสอบถาม Pilot test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G* Power เวอร์ ชนั่ 3.1.9.2 เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ าง
สูตรของ (Cohen, 1977) และผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยนักวิจัยหลายคน Faul, Erdfelder,
Buchner, and Lang (2009); นงลักษณ์ วิรัชชัย (2555) ในการคานวณกาหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95
ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จานวนตัวแปรเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect size) เท่ากับ 0.01296158 (ซึง่
คานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.114921) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดสาหรับงานวิจยั นี ้
เท่ากับ 184 ชุด (Cohen, 1977) ซึง่ ผู้วิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมรวมทังสิ
้ ้นเป็ น 240 ชุด เพื่อ
ความเหมาะสมและแม่นยามากขึ ้น ผู้วิจยั ได้ นาผลลัพธ์ การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และ
ความสอดคล้ องกันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบัคได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.725 –
0.946 ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง เนื่องจากมีค่าใกล้ เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.65 Nunnally (1978) จากนันน
้ า
ข้ อมูลมาวิเคราะห์สถิตกิ ารถดถอยพหุคณ
ู

ผลและการวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ ประมาณ 20,001 - 30,000 บาท อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีความถี่ในเลือกซื ้ออาหารเพื่อสุขภาพ
อาทิตย์ ละครัง้ ต่อเดือน มีค่าใช้ จ่ายในการเลือกซื ้อ 500 - 1,000 บาท มีความถี่ในการรั บประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ รับประทานอาทิตย์ละ 2 – 3 ครัง้ โดยมีแหล่งที่ซื ้ออาหารเพื่อสุขภาพ ร้ านค้ าปลีก ผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรั บสมมติฐาน แต่มีเพี ยงปั จจัย ความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร
(food safety confidence) (β = 0.472) และปั จจัยด้ านการตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ (health consciousness)
(β = 0.458 ) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารเพื่อสุขภาพได้ ร้อยละ
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51.5 และอีกร้ อยละ 48.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นามาศึกษา และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ที่ ± 1.140 ส่วนปั จจัยอิทธิพลความคิดของกลุ่มอ้ างอิงมีผลต่อผู้บริ โภค (injunctive norm) กลุ่มอ้ างอิง
ที่ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มจะทาตาม (descriptive norm) การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม (perceive behavioral norm)
ปั จจัยทางสังคม (social aspects) ปั จจัยสุขภาพทางกายภาพ (physical aspects) และปั จจัยในด้ านเชาวน์
ปั ญญา (intellectual aspects) ไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01ดังตารางที่ 1 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากเกิน
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ กนั เอง หรื อไม่เกิด Multicollinearity (O’brien, 2007) ซึง่ ผู้วิจยั สามารถ
สร้ างสมการการถดถอยได้ ดังนี ้ Y (ความตังใจซื
้ ้ออาหารเพื่อสุขภาพ) = -1.140 + 0.472 (ปั จจัยความมัน่ ใจใน
ความปลอดภัยของอาหาร) + 0.458 (ปั จจัยการตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ)
Table 1 Result of multiple regression analysis of the factors Positively Influencing Healthy Food’s
Purchase Intention of Consumers in Bangkok, dependent variable: purchase intention, r = 0.863, R2 =
0.744, Constant (a) = -1.140
Independent Variables
R
Std. Error Sig
VIF
β
การตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ
ความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร
อิทธิพลความคิดของกลุม่ อ้ างอิงมีผลต่อ
ผู้บริ โภค
กลุม่ อ้ างอิงที่ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มจะทา
ตาม
การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม
ปั จจัยทางสังคม
สุขภาพทางกายภาพ
ปั จจัยในด้ านเชาวน์ปัญญา
**Significant level is .01

0.762
0.770
0.335

0.458**
0.472**
0.016

0.052
0.066
0.051

0.000
0.000
0.707

1.588
2.206
1.568

0.315

- 0.015

0.054

0.728

1.618

0.425
0.149
0.221
0.202

0.042
0.069
- 0.021
0.041

0.052
0.049
0.067
0.054

0.333
0.052
0.584
0.237

1.655
1.111
1.323
1.063

สรุป
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของการตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ ความ
มัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร อิทธิ พลความคิดของกลุ่มอ้ างอิงมีผลต่อผู้บริ โภค กลุ่มอ้ างอิงที่ผ้ ูบริ โภคมี
แนวโน้ มจะทาตาม การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรม ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยสุขภาพทางกายภาพ ปั จจัยในด้ าน
เชาวน์ ปัญญา ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารเพื่อสุข ภาพของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มีเพียง
ปั จจัยความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร (Food safety confidence) (β = 0.472) และ ปั จจัยด้ านการ
ตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ (Health consciousness) (β = 0.458 ) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้ออาหาร
เพื่ อสุข ภาพของผู้บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร นอกจากนัน้ ผลงานวิ จัยนี ย้ ังตรงกับงานวิจัยในอดีต ของ Yee,
Yeung, and Morris (2005) ที่ว่า ทฤษฎีความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร (food safety confidence)
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เกิดจากความกังวลของผู้บริ โภคที่มีตอ่ กระบวนการเพาะปลูกเช่น สารเคมีตกค้ าง ปุ๋ ย และการใช้ ยาฆ่าแมลงของ
เกษตรกร ส่วนในกระบวนการผลิตอาหารผู้บริ โภคมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ สารเทียมและสารกันบูดในอาหาร
เช่นเดียวกัน ดังนันการคั
้
ดเลือกวัตถุดิบต้ องมาจากแหล่งที่เพาะปลูกปราศจากสารเคมีและขัน้ ตอนในการผลิต
หรื อการบรรจุสินค้ าต้ องมีคณ
ุ ภาพ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ สารกันบูด หรื อการใช้ สารเทียมลงในอาหารเพื่อสุขภาพ
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจความปลอดภัยของสินค้ าและสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่ผ้ บู ริ โภค นอกจากนัน้ ผลงานวิจยั นี ้
ยังตรงกับงานวิจยั ในอดีตของ Royne, Fox, Deitz, and Gibson (2014) ที่นาเสนอทฤษฎีเรื่ อง การตระหนักรู้
เกี ย่ วกับสุขภาพ (health consciousness) ที่ว่า การตระหนักรู้ เรื่ องสุขภาพส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้บริ โภค
ในเรื่ องของการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็ นสาเหตุสาคัญที่ ทาให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึกถึงประโยชน์ ของอาหารเพื่ อ
สุขภาพดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าการติดฉลากระบุปริ มาณแคลอรี่ ในผลิตภัณฑ์ อาหารส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมี
ความตระหนักรู้ เรื่ องสุขภาพในระดับสูง เพราะว่าผู้บริ โภคสามารถรับรู้ ได้ ถึงปริ มาณแคลอรี่ ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ก่อนที่จะตัดสินใจซื ้อ
ดังนัน้ ผู้ป ระกอบการ หรื อผู้ จัดการทางการตลาดด้ า นการจัด จ าหน่ ายอาหารเพื่ อ สุข ภาพควรน า
ผลการวิ จัย นี ไ้ ปวางแผนและพัฒ นากลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น เน้ นสื่ อสารความมั่น ใจในความ
ปลอดภัยของอาหาร เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบต้ องมาจากแหล่งที่เพาะปลูกปราศจากสารเคมีและขันตอนในการ
้
ผลิต หรื อการบรรจุสินค้ าต้ องมีคุณภาพ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ สารกันบูด หรื อการใช้ สารเทียมลงในอาหารเพื่ อ
สุขภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจความปลอดภัยของสินค้ าและสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่ผ้ ูบริ โภค และเน้ นสื่อสาร
การตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพทาให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึกถึงประโยชน์ ของอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น มีการติดฉลากระบุ
ปริ มาณแคลอรี่ ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถรับรู้ ได้ ถงึ ปริ มาณแคลอรี่ ในผลิตภัณฑ์อาหารก่อนที่จะ
ซื ้อสินค้ าเพื่อสุขภาพดังกล่าว
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ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันต่ อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค: กรณีศึกษาใน AEC
The Effect of Institutional Environment on Macroeconomics Variables: A Case Study in AEC
ธนา สมพรเสริม1* และ ศักดิ์สทิ ธิ์ บุศยพลากร1
Thana Sompornserm1* and Saksit Budsayaplakorn1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ หนึ่งเพื่อศึกษาสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบัน ทางเศรษฐกิจต่างๆ
ทังการคุ
้
้ มครองในสิทธิ ความเป็ นเจ้ าของ การคอรั ปชั่น ความเป็ นอิสระของภาคธุรกิจ ฯลฯ ของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลการศึกษาพบว่า ประเทศสิงค์โปร์ มีระดับเสรี ภาพทางเศรษฐกิจมากที่สดุ
รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย ประเทศบรู ไน และประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ มีระดับต่าที่สุด ประเทศส่วน
ใหญ่มีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ ในระดับปานกลางถึงต่าและมีความผันผวนที่สูง โดยอุปสรรคมาจากการคุ้มครอง
สิทธิความเป็ นเจ้ าของที่อ่อนแอและปั ญหาด้ านคอรัปชั่น ในขณะที่จุดเด่นได้ แก่ ความเป็ นอิสระทางการค้ าและ
การลงทุน วัตถุประสงค์ที่สองเพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรเชิงสถาบันที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนภายในประเทศ โดยใช้ ข้อมูล Panel Data ตังแต่
้ ปี 2538-2558 การศึกษาพบว่า ปั ญหาด้ านคอรัปชัน่ ที่ต่า
ความอิส ระในการดาเนิ น ธุรกิ จที่ สูง และนโยบายทางการเงิ น มีความอิส ระ จะส่งผลให้ อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพิ่มสูงขีน้ ยิ่งไปกว่านัน้ การลงทุนภายในประเทศจะสูงขึน้ ถ้ าประเทศมี ตวั แปรเชิงสถาบันที่เข้ มแข็ง
โดยมีการคุ้มครองสิทธิความเป็ นเจ้ าของที่เข้ มงวด มีการขจัดปั ญหาด้ านคอรัปชัน่ และภาครัฐใช้ จ่ายอย่างมีวินยั

ABSTRACT
The research mainly comprises two objectives: the first is to study institutional environment in
various aspects such that property rights, corruptions, business freedom, etc in AEC. The evidence
shows that Singapore is the best-performing country in AEC. The latter are Malaysia, Brunei and
Thailand, respectively while Myanmar ranks the lowest. In addition, economic freedom level for most
countries is moderate to low and highly volatile. The obstacles mainly result from weak protection of
property rights and corruption, while the strength points refer to the freedom of their trade and
investment. The second is to study the effect of institutional environment on economy growth and
domestic investment. This study uses the panel data of AEC countries during 1995-2015. The findings
suggest the freedom from corruption, business freedom and monetary freedom have positive
relationships with the economic growth. Furthermore, strong institutional environment, particularly
highly protected private property rights, very strict anti-corruption enforcement and greater fiscal
discipline, is associated with a higher level of domestic investment.
Key Word: Institutional environment, Economic freedom, Economic growth, Private investment
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คานา
สภาพแวดล้ อมเชิงสถาบัน คือสภาพแวดล้ อมที่ ถูกกาหนดจากกฎเกณฑ์ กฎระเบี ยบ ข้ อบังคับ หรื อ
กติกาการอยู่ร่วมกัน (Rules of Game) ที่ทงั ้ ประชาชน องค์กรต่างๆ ต้ องปฏิบัติเพื่อให้ ได้ รับความชอบธรรม
(Legitimacy) และการสนับสนุนจากส่วนต่างๆ (North, 2004) โดยปั จจัยเชิงสถาบันมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2012)
สภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันมีอยู่หลายมิติ ทัง้ ที่เป็ นทางการ เช่น กฎหมาย การเมือง และที่ไม่เป็ นทางการ เช่น
สังคม ประเพณี เป็ นต้ น โดยตัวแปรเชิงสถาบันที่สาคัญ ได้ แก่ หลักนิติธรรม (Rule of Law) กฎหมายเพื่อ
คุ้มครองสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ การคอรัปชัน่ รวมถึงความอิสระของธุรกิจด้ านต่างๆ เช่น ความเป็ นอิสระในการ
ดาเนินงานของภาคธุรกิจ การค้ าและการลงทุน เป็ นต้ น ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า สภาพแวดล้ อมเชิงสถาบัน เป็ นปั จจัย
สาคัญในการกาหนดรู ปแบบและโครงสร้ างของแรงจูงใจ (Incentive) ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
บุคคลหรื อองค์กร ในการจัดสรรทรัพยากร ซึง่ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม
จากการศึกษาของ Baumol (1990) และ Baumol (1993) ระบุว่าชุดกติกาทางสังคม (Rules of Game)
มีสว่ นสาคัญในการกาหนดการดาเนินการหรื อการทางานของคนทัว่ ไปโดยมี กรอบข้ อจากัดทังทางด้
้
านเวลาและ
ความสามารถ โดยสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันมีส่วนสาคัญในการสร้ างหรื อลดประสิทธิ ภาพในการทางาน เช่น
เมื่อภาครัฐมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิ ในความเป็ นเจ้ าของ หรื อ ภาครัฐมีการออกกฎหมายที่ยุติธรรม หรื อมี
การใช้ นโยบายทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาสินค้ า ขยายการลงทุน รวมทัง้
เพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ถ้ าคุณภาพของสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันอ่อนแอ โดยขาดกฎหมาย
ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ หรื อมีการคอรัปชัน่ จานวนมาก ประชาชนมีแนวโน้ มที่จะพยายามริ ดรอน
ในสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นและนาทรัพย์สินมาเป็ นของตนเอง ทาให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสวงหาค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) การพยายามชักจุงผู้มีอานาจเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง (Lobby) และ การ
ติดสินบน (Bribes) มาแทนที่กิจกรรมที่สามารถเพิ่มผลผลิต สภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันจึงเป็ นเงื่อนไขที่สาคัญที่
ทาให้ เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยื น ซึ่งเป็ นผลจากการที่ส่วนหนึ่งในการสร้ างบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจที่ดี ประชาชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาในกิจการและที่ดินของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ประกอบการมีอิสระทาง
ความคิดในการคิดค้ นนวัตกรรมต่างๆ ส่งผลให้ มีการค้ าการลงทุน ที่เพิ่มมากขึน้ นาไปสู่การเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีแนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ค่อนข้ างสูง โดยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548 -2558 กลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 5.51 ต่อปี และเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน
ถึงแม้ ประเทศส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันที่ไม่เข้ มแข็งยกเว้ นประเทศสิงค์โปร์ แต่มีหลายประเทศ ได้
พยายามพัฒนาสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันอย่างก้ าวกระโดด ตัวอย่างเช่น ประเทศเมียนมาร์ มี การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองโดยให้ มีการจัดการเลือกตังเกิ
้ ดขึ ้นในปี พ.ศ. 2558 รวมทังมี
้ การปรั บปรุ งกฎหมายเพื่อเอื ้อต่ อการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ประเทศกัมพูชาได้ ให้ ความสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศ เพื่อขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต นโยบายการเปิ ดรับการลงทุนจากต่างประเทศ
โดยชาวต่างชาติสามารถเป็ นเจ้ าของธุรกิจได้ 100 เปอร์ เซนต์ และมีการเคลื่อนย้ ายทุนได้ อย่างเสรี เป็ นต้ น
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ดังนัน้ รายงานวิจัยชิ ้นนี ้ จึงสนใจทาการศึกษาถึงสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันในประเทศในกลุ่ม AEC
จานวน 10 ประเทศ โดยครอบคลุมถึงสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิ จอันได้ แก่ ความมีเสรี ภาพทาง
เศรษฐกิ จ (Economic Freedom) โดยเป็ นมุมมองที่ เกี่ ย วข้ องกับเสรี ภ าพของบุคคลและธุ ร กิ จ นโยบาย
ภายในประเทศ การมีปฏิ สัมพันธ์ ของประเทศกับประเทศอื่นๆ รวมถึงการแทรกแซงของภาครั ฐ ทัง้ นี ต้ ัวแปร
ดังกล่าวประกอบด้ วย การคุ้มครองในสิทธิความเป็ นเจ้ าของ (Property Rights) การขจัดคอรัปชัน่ (Corruptions)
ความเป็ นอิสระในการดาเนินงานของภาคธุรกิจโดยคานึงถึงประสิทธิ ภาพของกฎระเบียบของรัฐบาลในการให้
ภาคเอกชนดาเนินธุรกิจ (Business Freedom) ความเป็ นอิสระทางการค้ า โดยแสดงถึงการลดข้ อจากัดด้ านภาษี
การนาเข้ า-การส่งออก รวมถึงโควต้ าการค้ า (Trade Freedom) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ รายงานชิน้ นี ศ้ ึกษาถึง
ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่สาคัญ ได้ แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การลงทุนภายในประเทศในกลุม่ AEC

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ครอบคลุมประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จานวน 10 ประเทศ ซึง่
ประกอบไปด้ วย ประเทศไทย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ บรู ไน กัมพูชา และลาว
โดยสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันพิจารณาจากเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ (Economic freedom) นี ้ครอบคลุม 10
ประเด็นหลัก ได้ แก่ การคุ้มครองในสิทธิความเป็ นเจ้ าของ (Property Rights) การขจัดคอรัปชัน่ (Corruptions)
ความเป็ นอิสระในการดาเนินงานของภาคธุรกิจ (Business Freedom) ความเป็ นอิสระทางการค้ า (Trade
Freedom) ความเป็ นอิสระของการลงทุน (Investment freedom) ความเป็ นอิสระของการใช้ นโนบายทาง
การเงิน (Monetary Freedom) ความเป็ นอิสระของการใช้ นโยบายทางการคลัง (Fiscal Freedom) ความมีวินยั
ในการใช้ จ่ายของภาครัฐ (Government Spending) ความเป็ นอิสระทางการเงิน (Financial Freedom) ความ
เป็ นอิสระของแรงงาน (Labor Freedom) ตังแต่
้ ปี 2538-2558 โดยตัวแปรเหล่านี ้เป็ นค่าดัชนีมีคา่ ตังแต่
้ 0-100
เรี ยงจากความไม่มีอิสระหรื อการไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายของภาครัฐไปสูค่ วามมีอิสระสูงหรื อรัฐบาลปฏิบตั ิ
ตามหลักกฎหมายอย่างเข้ มแข็ง (Heritage foundation , 2016)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรั บวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมเชิ ง
สถาบันทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ 10 ประเทศ โดยแหล่งที่มาของข้ อมูลประกอบด้ วย Economic Freedom
of The World Annual Report จาก Fraser Institute (www.heritage.org) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และงานวิจยั ต่างๆ
สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ใช้ ข้อมูลข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมเชิง
สถาบันทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ 9 ประเทศ (ไม่รวมประเทศบรู ไนเนื่องจากมีข้อจากัดทางด้ านข้ อมูล) และ
ตัวแปรทางเศรษฐกิ จมหภาค เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลงทุนภายในประเทศ โดยแหล่งที่มาของ
ข้ อมูลประกอบด้ วย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
IMF และ World Bank เป็ นต้ น
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยวิเคราะห์สภาพ
ทัว่ ไปของตัวแปรเชิงสถาบันเชิงเศรษฐกิจต่างๆ ของกลุม่ AEC
สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ซึง่ วิเคราะห์ข้อมูลที่
เป็ นลักษณะ Panel Data โดยใช้ การคานวณจากสมการถดถอยเชิงซ้ อน (Multiple Regression) ด้ วยวิธีกาลัง
สองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Square) การศึกษานี ้แบ่งเป็ น 2 ส่วน
1. การวิเคราะห์ ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันที่มีต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยมีแบบจาลองดังต่ อไปนี ้ (แนวคิดของทฤษฎี Solow Growth Model โดยประยุกต์ใช้ รวมกับงานวิจยั อื่นๆ
เช่น Isam A.N.M, M (2015) Panahi, Assadzadeh and Refaei (2014) และ Berggren and Jordahl, (2005))
Growth of GDP per capitai,t = ƒ (Institutional environmenti,t, Growth of capital information per
populationi,t, Inflationi,t, Population growthi,t) + i,t
2. การวิเคราะห์ ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันที่มีต่อการลงทุนภายในประเทศโดยมี
แบบจาลองดังต่ อไปนี ้ (แนวคิด Keynesian Economics (Froyen (2013)))
Private investment per GDPi,t = ƒ (Institutional environmenti,t, Lending ratei,t, Domestic credit
per GDPi,t, Inflation) + i,t
กาหนดให้ ตวั แปรตาม (dependent variables) ในแต่ละแบบจาลอง ได้ แก่
Growth of GDP per capital i,t คือ การเติบโตของรายได้ ที่แท้ จริ งต่อหัวของประเทศ i ณ ปี ที่ t
Private Investment per GDP i,t คือ การลงทุนภายในประเทศภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของประเทศ i ณ ปี ที่ t
กาหนดให้ ตวั แปรต้ น (independent variables) ได้ แก่
Institutional Environment i,t คือ สภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจของประเทศ i ณ ปี ที่ t ที่
ครอบคลุมถึงความมีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ (Economic freedom) โดยประกอบด้ วย การคุ้มครองในสิทธิความ
เป็ นเจ้ าของ (Property rights) การคอรัปชัน่ (Corruptions) ฯลฯ โดยใส่แยกกันในแต่ละแบบจาลองเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดปั ญหา multicollinearity
Growth of capital information per population i,t คือ การเติบโตของการสะสมทุนต่อจานวนประชากร
ของประเทศ i ณ ปี ที่ t โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะถูกขับเคลื่อนจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน
Inflation i,t คือ เงินเฟ้อของประเทศ i ณ ปี ที่ t ซึง่ สะท้ อนถึงความเสี่ยงของประเทศ
Population Growth i,t คือ การเติบโตของจานวนประชากรของประเทศ i ณ ปี ที่ t โดยการเพิ่มของ
ประชากรจะส่งผลให้ ทนุ สะสมต่อแรงงานลดลง ซึง่ จะส่งผลต่อการหดตัวทางเศรษฐกิจ
Lending rate i,t คือ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของประเทศ i ณ ปี ที่ t สะท้ อนถึงต้ นทุนในการลงทุน
Domestic credit per GDP i,t คือ อัตราการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเอกชนโดยธนาคารพาณิ ชย์ ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศ i ณ ปี ที่ t ซึง่ สะท้ อนถึงความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน
ผลจากการทดสอบ Hausman Test ของทัง้ 2 แบบจาลอง พบว่าแบบจาลองที่มีความเหมาะสมควรมี
ลักษณะ Fixed effects models
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ผลการวิจัย
1) สภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจในด้ านต่ างๆ ของประเทศในกลุ่ม AEC
จากการศึกษาสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันในประเทศในกลุ่ม AEC พบว่า ประเทศสิงค์โปร์ เป็ นประเทศที่
มีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย ประเทศบรู ไน และประเทศไทย ตามลาดับ
โดยประเทศที่มีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจต่าที่สดุ คือประเทศเมียนมาร์ (Chart 1) ประเทศสิงค์โปร์ เป็ นประเทศที่มี
ระดับ ความมี เสรี ภ าพทางเศรษฐกิ จ ที่ สูงอย่ างต่อเนื่ อ ง โดยมี ก ารเปิ ดกว้ า งทัง้ ทางการค้ า และการลงทุ น มี
กฎระเบียบต่างๆที่โปร่ งใส ทาให้ เกิดความปลอดภัยทางด้ านการค้ าและทรัพย์สินทางปั ญญาและมีระบบบริ หาร
จัดการการเงินการคลังที่เป็ นมาตรฐานสากล ในขณะที่ประเทศไทยมีแนวโน้ มด้ านความมีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจที่
ค่อนข้ างผันผวน อันเป็ นผลมาจากปั ญหาด้ านการทุจริ ตคอรั ปชั่น นโยบายที่เน้ นการแทรกแซงกลไกตลาดของ
ภาครัฐ รวมทังระบบศาลยุ
้
ติธรรมและฝ่ ายตุลาการมีความเสี่ยงในการถูกแทรกแซงทางการเมือง ทาให้ บุคคลหรื อ
ภาคธุรกิจมีความเสี่ยงในการถูกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมได้ ง่าย รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินทาง
ปั ญญายังไม่ได้ รับการคุ้มครองอย่างเข้ มแข็ง เป็ นต้ น
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Chart 1: The level of economic freedom in AEC countries in 2015
Source: Heritage foundation , 2016

ประเทศมาเลเซี ย มี แ นวโน้ มด้ านความมี เ สรี ภาพทางเศรษฐกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2547 โดยเป็ นผลจากความมีวินัยทางการคลังและการปรั บสภาวะการคลังให้ สมดุล การส่งเสริ ม
บรรยากาศการลงทุนโดยการลดขันตอนการออกเอกสารศุ
้
ลกากร แต่ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรค ได้ แก่ ขาดการคุ้มครอง
สิทธิในความเป็ นเจ้ าของ (Property rights) และ การขาดมาตรการป้องกันการคอรัปชัน่ (corruption) อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ รวมทังระบบการพิ
้
จารณาคดีของศาลยังคงถูกแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง ส่วนประเทศ
บรู ไน ถึงแม้ จะมีระดับความมีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับที่ 3 ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรู ไนได้
ปฏิ รูป โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ และใช้ มาตรการต่าง ๆ เพื่ อสร้ างความหลากหลายทางเศรษฐกิ จ เช่น ปรั บ
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ จากเดิมที่ เน้ นนโยบายให้ สวัสดิการ มาเป็ นการส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ และ
แปรรู ปรั ฐวิสาหกิ จ โดยให้ เอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมมากขึน้ แต่แนวโน้ มด้ านเสรี ภาพทางเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที่
ลดลง อันเป็ นผลมาจาก การคุ้มครองในสิทธิ ความเป็ นเจ้ าของทรั พย์ สิน ที่อ่อนแอ โดยการยึดทรั พย์ และการ
เวนคืนทรั พย์ สินสามารถเกิดขึน้ ได้ และความมีวินัยในการใช้ จ่ายของภาครั ฐ ที่ ลดลดเนื่ องจากยังคงเป็ นรั ฐ
สวัสดิการ ในขณะที่รายรับของภาครัฐลดลงจากราคาพลังงานที่ตกต่า
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ รับการจัดอันดับเสรี ภาพทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับที่ 70 ของโลก และเป็ นอันดับที่ 5
ในกลุม่ AEC เสรี ภาพทางเศรษฐกิจของฟิ ลิปปิ นส์มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา
จนถึงปั จจุบัน โดยมีนโยบายเศรษฐกิจเสรี มุ่งเน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ มีความก้ าวหน้ า รวมทัง้ มีการลด
ระเบียบขัน้ ตอนดาเนินงานต่างๆ แปรรู ปรัฐวิสาหกิจ และขยายความสัมพันธ์ ทางการค้ ากับประเทศเพื่อนบ้ าน
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สาหรับอุปสรรคต่อเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ การคุ้มครองในสิทธิความเป็ นเจ้ าของ การคอรัปชัน่ และ ความ
เป็ นอิสระของแรงงาน ซึง่ ตังแต่
้ อดีต ฟิ ลิปปิ นส์มีปัญหาการแทรกแซงทางเศรษฐกิจจากภาครัฐ ก่อให้ เกิดระบบทุน
นิยมพวกพ้ องซึง่ ขัดขวางการทางานของระบบตลาดเสรี นักการเมืองหรื อผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่นมีอิทธิพลต่อการ
บังคับใช้ กฏหมายค่อนข้ างมากทาให้ ระบบกระบวนการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้ รับความไว้ วางใจและความ
น่าเชื่อถือจากนักธุรกิจและนักลงทุน
ประเทศอินโดนิเซียอยู่ในระดับปานกลางในเสรี ภาพทางเศรษฐกิจภาครัฐให้ ความสาคัญต่อการค้ าที่เสรี
และการใข้ นโยบายการเงิ นและการคลังอย่างมีอิสระ มีการปฏิ รูปต่างๆ เพื่ อแก้ ไขจุดอ่อนด้ านโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเพิ่มความสามารถด้ านการแข่งขัน และส่งเสริ มภาคการเงินให้ มีความทันสมัย แต่ประเทศยังคงมี
ปั ญหาด้ านการคุ้มครองในสิทธิความเป็ นเจ้ าของ การคอรัปชั่น โดยแม้ ว่ าสิทธิ ในทรั พย์สินจะได้ รับการยอมรั บ
โดยทั่วไป แต่การบังคับ ใช้ กฏหมายไม่มีประสิท ธิ ภาพและไม่มีความสม่าเสมอ ระบบศาลไม่มีประสิทธิ ภาพ
นอกจากนี ้ยังมีการทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่างแพร่ หลายและแรงงานส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเป็ นลูกจ้ างนอกระบบ
ประเทศกัมพูชามีระดับเสรี ภาพทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่ต่า และมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเนื่อง
ด้ วยระบบราชการที่ไร้ ประสิทธิภาพซึง่ แผ่อิทธิพลออกไปอย่างกว้ างขวาง ตลอดจนการทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยตัวแปร
ที่ได้ คะแนนต่าที่สดุ คือ การปฏิบตั ิตามกฏหมาย (Rule of law) ทัง้ การคุ้มครองสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ และ
คอรั ปชั่น และตัวแปรที่ทาคะแนนได้ ดีคือ การบริ หารจัดการทางด้ านการเงิน และความมีอิสระทางการค้ า ใน
ปั จจุบนั รัฐบาลได้ ผ่อนปรนข้ อกาหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสาหรั บ SMEs ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
ธุรกิจ รวมทังปรั
้ บปรุ งระบบการบัญชีและกลไกรายงานทางการเงินให้ ง่ายขึ ้น รวมถึงการเข้ าเป็ นสมาชิก WTO
การที่ เ สรี ภ าพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศเวี ย ดนามมี อั น ดั บ ค่ อ นข้ างต่ า เนื่ อ งจากความไม่ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Rule of law) ครอบคลุมถึง การคุ้มครองในสิทธิความเป็ นเจ้ าของ และ
การคอรัปชัน่ ประเทศถูกปกครองด้ วยระบบสังคมนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ ระบบตุลาการที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ปั ญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาจึงเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ เวียดนามไม่สามารถต่อรองในการเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศได้ มากนัก แต่เสรี ภาพทางเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น อันเกิดจากภาครัฐส่งเสริ มการค้ าอย่างเสรี
มากขึ ้น มีการปรับปรุ งแก้ ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ WTO มีการกระจายอาานาจบริ หาร
แก่ ภ าคธุ ร กิ จ และท้ องถิ่ น มีก ารก าหนดอัต ราการแลกเปลี่ ย นและดอกเบี ย้ เป็ นไปตามกลไกตลาด ให้ สิ ท ธิ
ครอบครองที่ดินในระยะยาว เปิ ดเสรี การซื ้อขายสินค้ าเกษตร เพิ่มบทบาทภาคเอกชน และเปิ ดเสรี การลงทุน
ประเทศลาวเป็ นหนึง่ ในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็ วที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการปฏิรูประบบการค้ าและ
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ดาเนินการปฏิรูปการคลัง มีการจัดระเบียบการคลัง ศุลกากร และภาษี ในระดับ
ท้ องถิ่น อย่างไรก็ตาม มาตรการกีดกันทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี ก็เป็ นอุปสรรคอย่างมาก ทาให้ เกิดข้ อจากัดในการ
เคลื่อนย้ ายของสินค้ าและบริ การ การเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจและการลดปั ญหาความยากจน กรอบกฎหมายของ
เศรษฐกิจโดยรวมยังขาดประสิทธิ ภาพและความโปร่ งใส การแทรกแซงทางการเมืองทาให้ เป็ นอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิตามกฏหมาย ซึง่ เป็ นบ่อนทาลายการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ประเทศเมียนมาร์ มีระดับ เสรี ภาพทางเศรษฐกิ จ ต่าที่ สุดในกลุ่ม AEC แต่มีแนวโน้ มที่ ดีขึน้ อย่างก้ าว
กระโดดตังแต่
้ เริ่ มมีการเปิ ดประเทศปี พ.ศ. 2553 มีการจัดเลือกตังเพื
้ ่อเป็ นประเทศประชาธิ ปไตยอย่างจริ งจัง
และนโยบายเศรษฐกิจที่เน้ นการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีการผ่อนคลายทางด้ านเศรษฐกิจและการเงินมาก
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ขึ ้น รวมทังมี
้ การยกเว้ นภาษี ในระยะแรก และการอนุญาตให้ ถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติเพื่อการลงทุน อย่างไร
ก็ตาม ตัวแปรเป็ นอุปสรรคต่อเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ คือ การคุ้มครองในสิทธิความเป็ นเจ้ าของ คอรัปชัน่ ที่ยงั คงมี
อยู่มาก และการดาเนินงานของภาคธุรกิจที่ไม่คล่องตัว
2) ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันและตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค เช่ น การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนภายในประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จากตารางที่ 1 แสดงถึงผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิ งสถาบันที่ มีต่อการเติบโตรายได้ เฉลี่ยของ
ประชากรของประเทศในกลุม่ AEC โดยการศึกษาพบว่า ความมีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) มี
ความสัมพันธ์ กับการเจริ ญเติบโตของรายได้ เฉลี่ยของประชากรในทิศทางเดียวกัน และเมื่อจาแนกตัวแปรทาง
สถาบันในด้ านต่างๆ พบว่า การขจัดปั ญหาด้ านคอรั ปชัน่ (Freedom from corruptions) ความมีอิสระในการ
ดาเนินงานของธุรกิจ (Business Freedom) รวมทังความเป็
้
นอิสระของการใช้ นโนบายทางการเงิน (Monetary
Freedom) มีความสัมพันธ์ กบั การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จในทิศทางเดียวกัน และหากพิจารณาผลการศึกษา
อย่างละเอียดพบว่า การลดระดับปั ญหาด้ านคอรัปชัน่ ลง 1 ระดับคะแนน ทาให้ รายได้ เฉลี่ยต่อประชากรขยาจตัว
ในอัตราร้ อยละ 0.06 (หรื อคิดเป็ นประมาณ 103.94 บาทต่อคนต่อปี ) ความเป็ นอิสระต่อการดาเนินงานของ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ ้น 1 ระดับคะแนน จะทาให้ รายได้ เฉลี่ยต่อประชากรขยายตัวในอัตราร้ อยละ 0.05 (หรื อคิดเป็ น
ประมาณ 86.62 บาทต่อคนต่อปี ) นอกจากนี ้ ความเป็ นอิสระของการใช้ นโยบายการเงินที่เพิ่มขึ ้น จะส่งผลต่อการ
ขยายตัวของรายได้ เฉลี่ย ต่อประชากรในอัตราร้ อยละ 0.10 (หรื อคิดเป็ นประมาณ 173.24 บาทต่อคนต่อปี )
เนื่องจากปั จจัยเหล่านี ้มีส่วนสาคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจในดาเนินธุรกิจ
และการลงทุน อันก่อให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ตวั แปรควบคุมอื่นๆ เช่น การสะสมทุนที่เพิ่มมาก
ขึ ้น ส่งผลให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ ้น อัตราเงินเฟ้อที่เป็ นตัวแทนด้ านความเสี่ยงของประเทศและการเติบโต
ของจานวนประชากรแปรผกผันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
Table 1: The effect of institutional environment on growth of real GDP per capita in AEC countries
Economic freedom t
Freedom from corruptions t

Model 1
0.0930
[0.0651]

Model 2
0.0611 *
[0.0348]

Business freedom t
Monetary freedom t
Growth of capital information
per population t
Inflation t
Population growth t
Constant
Number of observation
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.0838 ***
[0.0096]
-0.1398 ***
[0.0386]
-1.2377 ***
[0.3177]
0.0846
[4.0440]
152
0.5569
0.5221
15.9989
0.0000

0.0821 ***
[0.0094]
-0.1357 ***
[0.0384]
-1.2974 ***
[0.3189]
3.5889
[1.3925]
152
0.5601
0.5256
16.20933
0.0000

Model 3

0.0520 *
[0.0294]
0.0810 ***
[0.0095]
-0.1378 ***
[0.0390]
-1.1986 ***
[0.3287]
7.9289
[5.3184]
152
0.5602
0.5257
16.2175
0.0000

*,**,*** indicate P<0.1, P< 0.05 and P< 0.01 respectively. Standard errors in parentheses.
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Model 4

0.1023 ***
[0.0315]
0.0838 ***
[0.0092]
-0.1218 ***
[0.0377]
-1.1842 ***
[0.3089]
-2.1693
[2.5243]
152
0.5819
0.5490
17.7136
0.0000
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จากตารางที่ 2 แสดงถึงผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันที่มีต่อการลงทุนภายในประเทศของ
ภาคเอกชนต่อ GDP ผลการศึกษาพบว่า ความมีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) มีความสัมพันธ์
กับการลงทุนของภาคเอกชนในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 90 แสดง
ว่า ประเทศที่มีระดับความมีเสรี ภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ ้น จะส่งผลให้ ภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการลงทุนเพิ่ม
มากขึน้ และส่งผลให้ การลงทุนต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศเพิ่มสูงขึน้ และเมื่อจาแนกความมีเสรี ภาพทาง
เศรษฐกิจในรู ปแบบต่างๆ พบว่า ประเทศที่มีตวั แปรเชิงสถาบันที่เข้ มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศมีกฎหมาย
การคุ้มครองสิทธิความเป็ นเจ้ าของและมีการนาไปใช้ อย่างเข้ มงวด โดยทุกๆ 1 ระดับคะแนนเพิ่มขึ ้น จะส่งผลต่อ
สัดส่วนของการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศต่อ GDP เพิ่มขึน้ เท่ากับ ร้ อยละ 0.23 (หรื อคิดเป็ นประมาณ
6,730 ล้ านบาทต่อปี ) การขจัดปั ญหาด้ านคอรัปชัน่ จะส่งผลต่อสัดส่วนของการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศ
ต่อ GDP เพิ่มขึ ้นเท่ากับ ร้ อยละ 0.24 (หรื อคิดเป็ นประมาณ 7,023 ล้ านบาทต่อปี ) และภาครัฐใช้ จ่ายอย่างมี
วินยั ทุกๆ 1 ระดับคะแนนเพิ่มขึ ้น จะส่งผลต่อสัดส่วนของการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศต่อ GDP เพิ่มขึ ้น
เท่ากับ ร้ อยละ 0.43 (หรื อคิดเป็ นประมาณ 12,583 ล้ านบาทต่อปี ) ในขณะที่ตวั แปรควบคุมอื่นๆ เช่น การปล่อย
สินเชื่อของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ ้น หรื ออัตราเงินเฟ้อที่ลดลง จะทาให้ การลงทุนภายประเทศเพิ่มมากขึ ้น
Table 2: The effect of institutional environment on private investment per GDP in AEC countries
Economic freedom t
Property Rights t

Model 1
0.3292 **
[0.1584]

Freedom from corruptions t

Model 2
0.2347
[0.0527]

Model 3
***

Government Spending t
Lending rate t
Domestic credit per GDP t
Inflation t
Constant
Number of observation
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.1675
[0.1578]
0.0603 **
[0.0250]
-0.1634 **
[0.0652]
0.4453
[9.1644]
159
0.5281
0.4928
14.9582
0.0000

Model 4

-0.3550 *
[0.1933]
0.0568 **
[0.0220]
-0.0980
[0.0630]
15.8327 ***
[2.1571]
159
0.5719
0.5399
17.8579
0.0000

0.2444
[0.0625]

***

0.1898
[0.1521]
0.0761 ***
[0.0215]
-0.1480 **
[0.0627]
10.041 ***
[3.0796]
159
0.5600
0.5270
17.0087
0.0000

*,**,*** indicate P<0.1, P< 0.05 and P< 0.01 respectively. Standard errors in parentheses.

0.4253 ***
[0.1254]
0.1275
[0.1550]
0.1059 ***
[0.0226]
-0.1537 **
[0.0635]
-19.068 *
[11.410]
159
0.5495
0.5158
16.3016
0.0000

สรุ ป
งานวิจยั นี ้ศึกษาสภาพแวดล้ อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จานวน 10 ประเทศ รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิ งสถาบันที่ มีต่อตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาค เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศในกลุ่ม AEC จากการศึกษาพบว่า
ถึงแม้ สถาพแวดล้ อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม AEC ในภาพรวมจะมีแนวโน้ มดีขึ ้น เช่น
เปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนทาการค้ าและลงทุนภายในประเทศมากขึ ้น มีการส่งเสริ มบรรยากาศการทาธุรกิจโดยลด
ขันตอนการออกเอกสารโดยภาครั
้
ฐ ปรั บปรุ งกฎระเบียบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ มีความทันสมัย ทบทวน
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ข้ อกาหนดในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็ นภาระ ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนการประกอบธุรกิจได้ มากขึ ้น อย่างไร
ก็ตาม หลายๆ ประเทศในกลุม่ AEC ยังคงมีระดับเสรี ภาพทางเศรษฐกิจที่ต่า โดยระบบศาลยุติธรรมและฝ่ ายตุลา
การของหลายประเทศยังมีความเสี่ยงในการถูกแทรกแซงทางการเมือง ทาให้ บุคคลหรื อภาคธุรกิจมีความเสี่ยงใน
การถูกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมได้ โดยง่าย รวมทัง้ สิทธิ ในทรั พย์ สินทัง้ ทางกายภาพและทรั พย์ สินทางปั ญญายัง
ไม่ได้ รับการคุ้มครองอย่างเข้ มแข็ง รวมถึง ปั ญหาคอรัปชั่นที่มีอยู่ค่อนข้ างสูงถือเป็ นการบั่นทอนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวและส่งผลกระทบต่อเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) ของประเทศ
และเมื่อพิ จารณาถึงผลกระทบของสภาพแวดล้ อมเชิ งสถาบันที่ มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิ จและการลงทุน
ภายในประเทศพบว่า ประเทศที่มีปัญหาด้ านคอรัปชัน่ ที่ต่า มีความอิสระในการดาเนินงานของภาคเอกชนที่สูง
และมีใช้ นโยบายทางการเงินอย่างมีอิสระ ส่งผลให้ อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่ มสูงขี ้น และเมื่อพิจารณาถึง
การลงทุนภายในประเทศ พบว่า ประเทศที่มีตวั แปรเชิงสถาบันที่เข้ มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็ นเจ้ าของอย่างเข้ มงวด มีการขจัดปั ญหาด้ านคอรัปชัน่ และภาครัฐใช้ จ่ายอย่างมีวินยั ประเทศเหล่านันจะ
้
มีการลงทุนภายในประเทศที่สงู

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2012, ความหมายและแนวความคิดเศรษฐศาสตร์ สถาบัน (Online)
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Alternative/02-01.html, 1 พฤศจิกายน 2558.
Baumol, William,1990, Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive., Journal of
Political Economy. 98(5):893-921.
Baumol, William J., 1993, Entrepreneurship, Management and the Structure of Payoffs. Cambridge,
MA: MIT Press.
Berggren, Niclas and Henrik Jordahl, 2005, "Does Free Trade Really Reduce Growth? Further Test
Using the Economic Freedom Index." Public Choice, 122: 99-114.
Froyen, Richard T., 2013, Macroeconomics: Theories and Policies, 10 th., Peason.
Isam A.N.M, M, 2015, "Economic Growth, Economic Freedom, Corruption: Evidence from Panel
Data." International Research Journal of Social Sciences, Vol4(5),37-42.
North, Douglass,2004. Institutions, Institutional change and Economic Performance, Cambridge
University Press.
Panahi, Hossein, Ahmad Assadzadeh, and Ramiar Refaei, 2014, "Economic Freedom and Economic
Growth in MENA Countries." Asian Economic and Financial Review,4(1): 105-116.

416

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Effective Leadership in NGOs in Thailand
Kasama Khwanmuang1*, Haruthai Numprasertchai2 and Suparerk Sooksmarn2

ABSTRACT
In the past decades, nongovernmental organizations (NGOs) have been prominence in
development role. The number of NGOs and amount of funds have increased largely in developed as
well as in Third World countries. While NGOs are praised on their flexibility, cost-effectiveness,
innovation and ability to reach grassroots, critics are concerned with their lack of accountability. In
addition, the rapid growth in the size and complexity of some NGOs has uncovered management
problems that threaten their distinctiveness and their effectiveness. These changes raise recognition
of the crucial role of leadership for NGOs in meeting challenges. It is found that leaders adopt
different leadership styles for changing situations. This study identified senior executives’ leadership
style and measured leadership effectiveness perceived by subordinates in Nongovernmental
Organizations (NGO) in Thailand. The research was based on a pilot study using a survey
questionnaire. The findings reveals that transformational leadership is the major leadership style of
NGO senior executives in Thailand. This style also has the highest correlation with leadership
effectiveness.

Key words: leadership, leadership style, leadership effectiveness, nongovernmental organizations, Thai NGOs
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INTRODUCTION
In the 1970s, nongovernmental organizations (NGOs) emerged in order to assist
underprivileged people, trying to lay out an alternative path for the nation’s development (Shigetomi et
al., 2004). During the 1980, they began attracting attention due to donors had become frustrated with
the often bureaucratic and ineffective government and found NGOs providing an alternative and more
flexible funding channel (Lewis & Kanji, 2009). The number of NGOs and the amount of aid that
NGOs receive has been increased dramatically in developed as well as in Third World countries
(Antrobus, 1987; Lewis & Kanji, 2009). In Thailand, most NGOs focus their responsible on human
rights, education, healthcare and rescue services. Thai NGOs have increased steadily and play
significant role in providing voluntary services to society in addition to the services from the
governments (Bunchapattanasakda, et al., 2012). While NGOs are lauded on their flexibility, costeffectiveness, innovation and ability to reach grassroots, critics are concerned with their lack of
accountability (Lewis & Kanji, 2009). Furthermore, the rapid growth in the size and complexity of
some NGOs has uncovered management problems that threaten their distinctiveness and their
effectiveness (Hailey & Smille, 2013).
It has raised recognition of the crucial role of leadership for NGOs (Hailey & Smille, 2013) and
these changes put pressure on NGO leaders (Lindenberg & Dobel, 1999). Quite often, leaders seem
to adapt leadership styles in different situations (Hailey & James, 2004). Many leaders have been
practiced the full range of leadership consisting of transformational leadership, transactional
leadership, and laissez-faire or nonleadership behavior. Transactional leadership can be reasonably
satisfying and effective, but transformational leadership is more satisfying and effective (Bass, 1996;
Bass, 1999). Thus, this study focuses on leadership style and its effectiveness of NGO leaders, senior
executives (CEO, CFO, and other members of the top management team), who are responsible for
the overall management and effectiveness of the organization (Bateman & Snell, 2011).
The research is conducted by applying Bass (1985)’s transformational leadership theory, and
the new theory, Avolio and Bass’s full-range leadership theory (FRLT) (Avolio & Bass, 1991), which Bass
and his colleagues further expanded based on the results of studies completed between 1985 and
1990. The FRLT comprises the three leadership behaviors: transformational, transactional, and
nontransactional laissez-faire leadership (see Table 1). Transformational leadership refers to the leader
moving the follower beyond immediate self-interests. It lifts the follower’s level of maturity and ideals as
well as concerns for achievement, self-actualization, and the well-being of others, the organization, and
society. Transactional leadership refers to the exchange relationship between leader and follower to
meet their own self-interests. Laissez-faire leadership, the avoidance of leadership, such as “being
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absent when needed”, and “taking no action even when problems become chronic” was strongly
associated with subordinate dissatisfaction, conflict, and ineffectiveness (Bass, 1999).
Table 1 The Full Range of Leadership.
Transformational Idealized influence: Leaders serve as role models for their followers. They
leadership
emphasize important of having mission and have high moral and ethical
standards. There are two aspects: the leader’s behaviors and the elements
that are attributed to the leader by followers.
Inspirational motivation: Leaders motivate their followers by viewing the future
with optimism, and effectively communicate expectations.
Intellectual stimulation: Leaders stimulate their followers to view problems from
various perspectives, and to look for more creative solutions.
Individualized consideration: Leaders pay special attention to each follower's
needs for achievement and growth. They act as coach or mentor teach with
the intention of developing followers.
Transactional
Contingent reward: Leaders focus on clarifying expectation and exchanging
leadership
promises. They provide followers rewards in exchange for desire efforts.
Active management-by-exception: Leaders monitor performance and takes
corrective when it deviates from standards or expectation.
Passive management-by-exception: Leaders do not intervene until problem
becomes serious, or until it brought to their attention.
Laisses-faire
Leaders avoid making decisions, and absent when needed.
leadership
Sources: Adapted from Bass (1996) and Foster, Goertzen, C. Nollette, and F. Nollette (2011).
Transactional leadership is fundamental for effective leadership, but a greater amount of
effort, effectiveness, and satisfaction, is from transactional leadership if augmented by transformational
leadership (Bass, 1996). The effectiveness of leader in this research refers to the ability of leaders in
increasing followers’ desire to succeed and to exert effort higher than their normal rate, leader's efficacy
in achieving organizational and team’s objectives, and followers’ satisfaction to their leaders. To
measure these aspects of leadership effectiveness, employee perception toward the leaders was used.
As the role of leadership is critical to an organization, this study aims to identify Thai NGO
senior executives’ leadership style and measure its effectiveness based on subordinates’ perception.

MATERIALS AND METHODS
The target population was subordinates to senior executives of NGOs in Thailand. This pilot
study used a convenience sampling method to select a sample of 30 subordinates. The survey
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questionnaire for this study was developed based on Avolio and Bass (1991)’s full-range leadership
theory (FRLT) and divided into two parts. The first part was about the demographic which contained 3
questions. The second part included two elements about behaviors of leadership styles, and
leadership effectiveness. The behaviors of three leadership styles consisted of 18 questions which 10
questions for transformational leadership, 6 questions for transactional leadership, and 2 questions
for laisses-faire leadership. The leadership effectiveness was measured by 6 questions. In the second
part, a 5-point scale rating was used to evaluate leaders, where 1 is strongly disagree, 2 is disagree,
3 is neutral, 4 is agree, and 5 is strongly agree.
To ensure that the questionnaire is clear and covers the purpose of the study, the
researcher brought it to consult and check the content validity with the experts in NGOs. Regarding
the reliability of the questionnaire, it was calculated by using Chronbach’s alpha. The reliability values
for behaviors of transformational, transactional, and laisses-faire leadership style were 0.955, 0.736,
and 0.611 respectively. The reliability value for leadership effectiveness was 0.876.
The data was collected through the online self-administered questionnaire and analyzed
using statistical package software program. The descriptive statistics and the Pearson’s correlation
were used to analyze data.

RESULTS AND DISCUSSION
The results of data analysis collected from 30 senior executives’ subordinates of NGOs in
Thailand are as follows.
Table 2 Demographic data.
N = 30
Demographic Factors
Frequency
Percent
Gender:
Male
4
13.3
Female
26
86.7
Age:
21-30 years old
3
10.0
31-40 years old
13
43.3
41-50 years old
13
43.3
More than 50 years old
1
3.4
NGO type:
NGO registered with the Ministry of Social Development and
13
43.3
Human Security (MSDHS)
International NGO registered with the Ministry of Labour (MOL)
17
56.7
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Table 2 presents gender, age, and NGO type demographics of respondents in this
research. The majority are females (86.7%) aged less than 40 (53.3%). Most of them work for
International NGOs registered with the Ministry of Labour (56.7%).
Table 3 Dominant leadership style of senior executives of NGOs in Thailand.
Type of leadership style
Mean ( )
Std. Deviation (S.D.)
Transformational leadership
3.52
0.9673
Transactional leadership
3.17
0.7877
Laissez-faire leadership
2.01
0.8952
The mean score shown in table 3 above indicates that transformational leadership is the
dominant leadership style of NGO senior executives in Thailand, followed by transactional leadership,
and laissez-faire leadership.
Table 4 Leadership effectiveness.
Leadership effectiveness
Leadership effectiveness

Mean ( )
3.46

Std. Deviation (S.D.)
0.9030

By using a 5-point scale rating to evaluate leaders, the mean score of leadership
effectiveness refers to the degree to which leader are efficient in achieving organizational objective
and goals, able to in achieving organizational objective and goals, and satisfying to subordinates.
Table 4 shows the mean score of leadership effectiveness (mean = 3.46) suggesting that NGO senior
executives’ leadership style tends to be fairly effective.
Table 5 Correlation between leadership styles and leadership effectiveness.
Leadership effectiveness
Transformational leadership
.893**
Transactional leadership
.675**
Laissez-faire leadership
-.358
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Table 5 shows the result of the relationship between leadership styles and leadership
effectiveness. The score from the correlation analysis shows that transformational leadership has the
highest positive correlation with the leadership effectiveness, followed by transactional leadership. On
the other hand, laissez-faire leadership has a negative correlation with the leadership effectiveness.
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Research findings indicate that transformational leadership style appears to be the major
leadership style of NGO senior executives in Thailand. The reason that senior executives display
transformational leadership style could be related to their role which are strategic planning includes
creating the organization mission, vision, and goals, and implementing strategy, with which people
can identify and to which people will enthusiastically commit. At some level, they must motivate
people in organization to follow their vision.
Results of study also show that transformational leadership style has a highest positive
correlation with the leadership effectiveness in followers’ perception of satisfaction, organization’s
objectives achievement, and their willingness to expend extra effort. Since subordinates are satisfied,
it could make NGOs effectively retain employees. Furthermore, subordinates to transformational
leaders are coached in order to develop them for achievement and growth, motivated to go beyond
one’s self-interests for the good of the organization. This could increase organizational effectiveness.
Consistent with previous research of NGOs in the Philippines, NGOs leaders exhibit transformational
leadership behavior (Taylor, 2014). Similar research in India suggested that transformational
leadership enhances NGO employees’ satisfaction (Shiva & Suar, 2010). Study of Turkey NGOs
indicated that transformational leadership yields positive results (Seyhan, 2013).

CONCLUSION
Based on the results of the pilot study findings, transformational leadership style tends to be
the dominant leadership style applied among senior executives of NGOs in Thailand. The result also
reveals that their leadership style appears to be moderately effective based on subordinates’
perception. Therefore, NGOs should apply transformation leadership as one of the recruitment and
selection criteria for new senior executives, and develop leadership program to train current senior
executives to embrace transformational leadership behaviors.
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ปั จจัยกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา
Price Determinant Factors of Condominium Real Estate in Pattaya City
สันติยา เอกอัคร1*
Santiya Eag-ark1*

บทคัดย่ อ
การศึก ษานี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ มีผ ลกระทบต่อ ราคาของอสังหาริ มทรั พ ย์ ป ระเภท
คอนโดมิเนียมและประเมินราคาแฝง และเพื่อประมาณการดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง
พัทยา ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากเจ้ าของคอนโดมิเนียมในเมื องพัทยา จานวน 390 ตัวอย่าง โดย
ประยุกต์ใช้ แบบจาลองทางเศรษฐมิติ Hedonic Pricing Method ด้ วยวิธิกาลังสองน้ อยที่สุด ผลการวิเคราะห์
ปั จ จั ย ก าหนดราคาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย ม พบว่ า ลัก ษณะของห้ องชุ ด ที่ ส่ งผลต่ อ ราคา
คอนโดมิเนียมในเชิงบวก มี 5 ปั จจัย คือ พื ้นที่ใช้ สอย ลักษณะของห้ องที่เป็ นแบบห้ องชุด(มีห้องนอน)จะมีราคาสูง
กว่าห้ องแบบสตูดิโอ การมีต้ อู าบนา้ ชัน้ ของคอนโดมิเนียมที่สูงขึ ้นทาให้ ราคาเพิ่มขึน้ และการมองเห็นวิวทะเล
ด้ านลักษณะเฉพาะของอาคารคอนโดมิเนียม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมี
ทังหมด
้
3 ปั จจัย คือ ค่าบารุ งสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย การมีชายหาดส่วนตัว และโครงการ
ขนาดเล็ก และโครงการขนาดกลางจะมีร าคาสูงกว่าโครงการขนาดใหญ่ ด้ านลักษณะเฉพาะของท าเลที่ ตัง้
โครงการ พบว่า ห้ องชุดในโครงการคอนโดมิเนียมที่มีที่ตงในพื
ั ้ ้นที่พทั ยาจะมีราคาถูกกว่าพื ้นที่วงศ์อมาตย์ อย่างมี
นัยสาคัญอย่างสถิติ ด้ านดัชนีราคาพบว่าโดยเฉลี่ยราคาคอนโดมิเนียมในช่วงปี พ.ศ. 2541-2547 ลดลงร้ อยละ
40.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาที่ทาการซื ้อขายในช่วงก่อนวิกฤต พ.ศ. 2533-2540 เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นคงที่

ABSTRACT
The objectives of this study were to analyze the price determinant factors of condominium real
estate in Pattaya City, to assess the implicit price and to estimate the price indices. The primary data was
collected from 390 samples of condominium owners. The Hedonic Pricing Method with Ordinary Least
Square(OLS) technique was applied in data analysis. The price determinant analysis indicated that the
exclusive factors which affect the condominium price positively were: living area, type of
condominium(suite), shower box, higher floor and sea view. The project characteristics which affect the
price positively were: public utility fee collection, security system and private beach. Prices of
condominium in small and medium scale projects were higher than the large scale project. The location
characteristic analysis indicated that condominiums located in Pattaya area had lower price than those
located in Wongamataya area with statistically significant. Price index analysis indicated that on average
condominium prices during 1998-2004 decreased by 40.67 percent comparing with the average prices
during 1990-1997 holding other things constant.
Key Words: condominium, real estate, Pattaya City
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บทนา
เมืองพัทยา (Pattaya City) เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีภมู ิทศั น์เป็ นแนวชายหาดติดทะเลสวยงามและมีความ
ปลอดภัยจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ จึงเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ ด้ วยความได้ เปรี ยบใน
ด้ านทาเลที่ตงั ้ ได้ แก่ มีระยะห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 187 กิโลเมตร มีเส้ นทางการคมนาคมเชื่อมต่อได้
หลากหลายเส้ นทางและสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เป็ นเมืองที่
ล้ อมรอบด้ วยเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ประกอบกับมีที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศตะวันออกภายในอ่าวไทยทาให้ มีที่
กาบังจากลมมรสุม พัทยาจึงเป็ นเมืองชายทะเลที่ ต้อนรั บนักท่ องเที่ ยวได้ ตลอดทัง้ ปี ปั จจัยเหล่านี ท้ าให้ เมือง
พัทยาเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ วและดึงดูดนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ ในปั จจุบนั เมืองพัทยาสามารถ
สร้ างงานและรายได้ ประมาณปี ละ 60,000 ล้ านบาท เป็ นเมืองที่มีบทบาทและความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็ น
อันดับสามของประเทศไทย
ภาคอสังหาริ มทรั พย์ (Real Estate Sector) ในเมืองพัทยามีการพัฒนาและเติบโตตามภาวะการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศและภาคตะวันออก โดยในระยะเริ่ มต้ นของการพัฒนาเมืองก่อน ปี พ.ศ. 2530
ส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท โรงแรม รี สอร์ ท อพาร์ ทเมนท์ บ้ านพักตากอากาศ การรับเหมา
ก่อสร้ างที่ อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ต่อมาในช่วง หลังปี พ.ศ. 2530 ก่อนปี พ.ศ. 2540 เป็ นโอกาสที่นักพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์ ในท้ องถิ่ น และบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ รายใหญ่จากกรุ งเทพมหานครเริ่ มทาการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและประเภทเพื่อการอยู่อาศัยมากขึ ้น ทังในแนวราบประเภท
้
อาคาร
พาณิชย์ บ้ านเดี่ยว บ้ านทาวน์เฮาส์ และในแนวดิ่งคือ คอนโดมิเนียม เนื่องจากการเติบโตของอุปสงค์ทงจากของ
ั้
ชาวต่างชาติและชาวไทย
เนื่องจากทรัพยากรที่ดินบริ เวณริ มทะเลมีอยู่อย่างจากัดเป็ นสาเหตุให้ ราคาที่ดินในเมืองพัทยาปรับตัว
เพิ่มสูงขึน้ เป็ นอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงจาเป็ นต้ องพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งประเภทอาคารชุดกัน
มากขึ ้น โดยยุคทองของการเติบโตของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 25332540 หลังจากนัน้ ตลาดคอนโดมิเนี ยมอยู่ในภาวะชะลอตัว และทรงตัว จนกระทั่งหลังการเกิ ดสึนามิในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2548 นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติได้ เคลื่อนย้ ายจากภาคใต้ ไปยังเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ที่คนในกรุ งเทพมหานครจานวนมากได้
อพยพไปพักอาศัยชัว่ คราวในเมืองพัทยาได้ ตดั สินใจซื ้อคอนโดมิเนียมเพื่อเป็ นบ้ านหลังที่สอง ปั จจัยเหล่านี ้กระตุ้น
อุปสงค์ต่อคอนโดมิเนียมเพื่อการพักผ่อนของคนไทยชันกลาง
้
ทาให้ ตลาดคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยาในช่วง ปี
พ.ศ. 2548-2556 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ ้นในเมืองพัทยา โดยส่วนใหญ่มีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ทางด้ าน
ทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท ในงานวิจัยครั ง้ นี ไ้ ด้ จัดแบ่งพืน้ ที่ ออกเป็ น 5 พืน้ ที่ โดยลักษณะของพืน้ ที่ มีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดโดยเรี ยงลาดับจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ดงั นี ้ 1) วงศ์อมาตย์ อยู่ติดกั บชายหาดพัทยา
ขึน้ ไปทางตอนเหนื อ เป็ นพื น้ ที่ที่ได้ เปรี ยบในแง่ทาเลที่ ตงที
ั ้ ่มีชายหาดเป็ นส่วนตัวและเงี ยบสงบ 2) หาดพัทยา
พื ้นที่สว่ นนี ้จัดเป็ นศูนย์กลางเมืองพัทยา ที่จดั แบ่งออกเป็ นโซนพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ เป็ นพื ้นที่ที่
มีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงกันอย่างสะดวก จึงเป็ นศูนย์รวมของศูนย์การค้ า แหล่งความบันเทิง และท่าเรื อ
3) พระตาหนัก อยู่ติดกับชายหาดพัทยาทางด้ านทิศใต้ เป็ นพืน้ ที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามในลักษณะที่เป็ นภูเขาติด
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ทะเล บรรยากาศเงียบสงบ มีชายหาดสวยงามและเป็ นส่วนตัว 4) หาดจอมเทียน อยู่ติดต่อกับพื น้ ที่พระตาหนัก
ลงไปทางทิศใต้ มีถนนเลียบชายหาดคัน่ กลาง 5) หาดนาจอมเทียน เป็ นพื ้นที่ต่อลงไปทางใต้ ของหาดจอมเทียน
ในพื ้นที่นี ้ยังนับว่าเข้ าถึงได้ ยากกว่าพื ้นที่อื่นๆ เนื่องจากไม่มีถนนเลียบชายหาด
ดังนัน้ การศึกษาปั จจัยกาหนดราคาอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยาจึงเป็ นเรื่ องที่
น่ า สนใจ โดยในการศึ ก ษาจะมี ส มมติ ฐ านของการศึ ก ษาว่ า ทั ง้ ทางด้ านผู้ ผลิ ต หรื อ นั ก พั ฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมและผู้ซื ้อจะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะต่างๆ ของอาคารและ
ห้ องชุดภายในคอนโดมิเนียม (condominium characteristics) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับทาเลที่ตงของโครงการ
ั้
(external amenities) รวมไปถึงการเข้ าถึงชายหาดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (beach accessibility) นอกจากนี ้
จะทาการประเมินราคาแฝง (implicit price) ของลักษณะเชิงคุณภาพที่ประกอบลักษณะเชิงกายภาพที่มีผลต่อ
ราคาห้ องชุด และประเมินดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพัทยา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมและประเมิน
ราคาแฝง และเพื่อประมาณการดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการวิจัย
ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคหรื อประชาชนทัว่ ไปที่สามารถนาผลการศึกษาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื ้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัท ยา เป็ นประโยชน์ต่อนักธุรกิจที่พฒ
ั นา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม และนักธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการวางแผน
กลยุทธ์ ของธุรกิ จ และสถาบันการเงิ นในการให้ วงเงินสินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัย นอกจากนี ย้ ังเป็ นประโยชน์ ต่อ
หน่ วยงานรั ฐทัง้ ในระดับ ท้ องถิ่ นและระดับ ชาติ ในการน าผลจากการศึก ษาครั ง้ นี ไ้ ปพิ จ ารณาประกอบการ
ตัด สิ น ใจด้ านนโยบายต่างๆ ตลอดจนเป็ นประโยชน์ ต่อนัก วิ ช าการและผู้ ส นใจในเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ด้ า น
อสังหาริ มทรัพย์โดยทัว่ ไป

ขอบเขตของการวิจัย
ระยะเวลาที่ทาการศึกษา เป็ นการศึกษาปั จจัยกาหนดราคาอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทคอนโดมิเนียมใน
เมืองพัทยาที่ก่อสร้ างเสร็ จและทาการซื ้อขาย ระหว่าง พ.ศ. 2525 – 2557 เนื่องจากคอนโดมิเนียมแห่งแรกใน
เมืองพัทยาสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 และแห่งล่าสุด ณ เวลาที่ทาการสารวจ โดยทาการสารวจข้ อมูลปฐมภูมิ ใน
ระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย.พ.ศ. 2557 พื ้นที่ที่ทาการศึกษาครอบคลุมเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่มีทาเลที่ตงอยู
ั้ ่
แถบชายหาดทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท โดยแบ่งออกเป็ น 5 เขตพื ้นที่เรี ยงจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ได้ แก่
หาดวงศ์อมาตย์ ชายหาดพัทยา พระตาหนัก หาดจอมเทียน และหาดนาจอมเทียน

วิธีการวิจัย
การอธิบายถึงวิธีการวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง อธิบายลักษณะของ
ประชากรและการได้ มาซึง่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่สอง อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งประกอบด้ วย
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วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ และการรวบรวม ข้ อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ และ ส่วนที่
สาม คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิเคราะห์ ปัจจัยกาหนดราคาอสังหาริมทรั พย์ ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ห้ องชุดที่ตงอยู
ั ้ ่ในอาคารชุดหรื อคอนโดมิเนียมที่ได้ ทาการก่อสร้ างเพื่อ
ขายและมีการจดทะเบียนอาคารชุดกับกรมที่ดิน ในระหว่าง พ.ศ. 2525-2557 ซึง่ ได้ ประมาณจานวนประชากร
หรื อห้ องชุดในอาคารชุดทัง้ หมดในเมืองพัทยา มีจานวนประมาณ 55,000 หน่วยหรื อยูนิต การคานวณเพื่อหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และใช้ สูตรในการคานวณขนาดของตัวอย่างได้ จานวน
324 ตัวอย่าง (กัลยา, 2546)
n

เมื่อ

n
N
E
Z

NZ 2 / 4
NE 2  ( Z 2 / 4)

คือ ขนาดตัวอย่าง
คือ ขนาดประชากร
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรด้วยค่าสัดส่วน
ตัวอย่าง
คือ ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางการแจกแจงแบบปกติ

แทนค่าลงในสูตร
n

55000(1.96) 2 / 4
= 324
55000(.05) 2  (1.96 2 / 4)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) จานวน 400 ตัวอย่าง โดยทาการเก็บ
ข้ อมูลจากทุกโครงการคอนโดมิเนียมที่ปรากฏในฐานข้ อมูลทุติยภูมิ จานวน 302 ตัวอย่าง อีก 98 ตัวอย่างทาการสุ่ม
ตัวอย่างด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) ทาการสัมภาษณ์ โดยการใช้ แบบสอบถามกับผู้
เป็ นเจ้ าของและอยู่อาศัยในห้ องชุด เพื่ อศึกษาปั จจัยกาหนดราคาอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทคอนโดมิเนี ยมในเมือง
พัทยา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี ้
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้ ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามกับผู้เป็ นเจ้ าของและอยู่อาศัย
ในห้ อ งชุ ด มาท าการศึก ษาและวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ก าหนดราคาในตลาดที่ อ ยู่อ าศัย ประเภทอาคารชุ ด หรื อ
คอนโดมิเนียม และประเมินราคาแฝง โดยจะทาการทดลองใช้ แบบจาลองในรู ปของ Semi-log ดังEquation (1)
และคาอธิบายตัวแปร ดังแสดงใน Table 1
lnP  b0  b1 LVAREA  b2 SUITE  b3 BATHTUB  b4 SHOWERBOX  b5 KITCHEN
 b6 FLOOR  b7 SEAVIEW  b8 PUBUT_FEE  b9 CLUBHOUSE  b10 POOL
 b11CARPARK  b12 PARK  b13SECURITY  b14CONSTORE  b15 PRVBEACH
 b16 PUBCOMP  b17 SIZE_S  b18 SIZE_M  b19 LOC2  b20 LOC3
 b21LOC4  b22 LOC5  b23 DOS41_47  b24 DOS48_56  b25 DOS57  ε
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Table 1 Listed independent variables in the model.
Independent Variables
Room Specific Characteristics
LVEAREA
SUITE
BATHTUB
SHOWERBOX

Variables Definition
Size of living area of each unit(squar metre).
= 1 Suite type
= 0 Studio type
= 1 With bath tub
= 0 Without bath tub
= 1 With shower box
= 0 Without shower box

Table 1 (Continue)
Independent Variables
Variables Definition
= 1 With Kitchen room
= 0 Without kitchen room
KITCHEN
Room level
FLOOR
= 1 With sea view
= 0 Without sea view
SEAVIEW
Condominium Building Characteristics
PUBUT_FEE
Public utility fee. (Baht per month)
CLUBHOUSE
= 1 With clubhouse
= 0 Without clubhouse
POOL
= 1 With swimming pool
= 0 Without swimming pool
CARPARK
= 1 With car park
= 0 Without car park
PARK
= 1 With public park
= 0 Without public park
SECURITY
= 1 With security system
= 0 Without security system
CONSTORE
= 1 With convenience store
= 0 W/O convenience store
PRVBEACH
= 1 With public beach
= 0 Without public beach
PUBCOMP
= 1 Owned by public company = 0 Owned by non-public company
SIZE_S
= 1 A small scale project
= 0 Not a small scale project
SIZE_M
= 1 A medium scale project
= 0 Not a medium scale proj.
SIZE_L
= 1 A large scale project
= 0 Not a large scale project
Location Characteristics
LOC1
= 1 Located in Wongamataya
= 0 Not in Wongamataya
. LOC2
= 1 Located in Pattaya
= 0 Not in Pattaya
LOC3
= 1 Located in Pratumnak
= 0 Not in Pratumnak
LOC4
= 1 Located in Jomtian
= 0 Not in Jomtian
LOC5
= 1 Located in Najomtian
= 0 Not in Najomtian
Date of Condominium Sales
DOC25_40
= 1 Unit sold during
= 0 Unit not sold during
2525-2540 B.E.
2525-2540 B.E.
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= 1 Unit sold during
2541-2547 B.E.
= 1 Unit sold during
2548-2556 B.E.
= 1 Unit sold during
2557 B.E.

= 0 Unit not sold during
2541-2547 B.E.
= 0 Unit not sold during
2548-2556 B.E.
= 0 Unit not sold during
2557 B.E.

ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยกาหนดราคาคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา ดังรายละเอียดแสดงใน Table 2 ซึง่
แสดงผลเฉพาะตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติ
Table 2 The results of price determinant factors analysis
Independt.V
Coefficient
Effect)%(
Std.Error
t-Statistic Prob
Intercept
13.1203
0.2635
49.7979 0.0000***
Room Specific Characteristics
LVEAREA
0.0052
0.5214
0.0008
6.2618
0.0000***
SUITE
0.2770
31.9166
0.0591
4.6898
0.0000***
SHOWERBOX
0.1202
12.7722
0.0543
2.2123
0.0276**
FLOOR
0.0153
1.5418
0.0042
3.6323
0.0003***
SEAVIEW
0.1053
11.1044
0.0583
1.8069
0.0716*
Condominium Building Characteristics
PUBUT_FEE
0.0001
0.0100
0.0000
5.3465
0.0000***
SECURITY
0.2995
34.9184
0.0921
3.2529
0.0012***
PRVBEACH
0.3151
37.0396
0.0811
3.8865
0.0001***
SIZE_S
0.1391
14.9239
0.0742
1.8735
0.0618*
SIZE_M
0.1749
19.1127
0.0784
2.2307
0.0263**
Location Characteristics
LOC2
-0.1939
-17.6260
0.1103
-1.7590
0.0794*
Date of Condominium Sales
DOC41_47
-0.5221
-40.6727
0.1874
-2.7859
0.0056***
AR(1)
0.3400
40.4948
0.0508
6.6892
0.0000
Statistic values for decision making
R-squared
0.8051
F-statistic
57.5043
Adjusted R-squared
0.7911
Prob(F-statistic)
0.0000***
Durbin-Watson stat
2.0466
หมายเหตุ: *** หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีระดับนัยสาคัญทางสถิติร้อยละ 0.01
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** หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีระดับนัยสาคัญทางสถิติร้อยละ 0.05
* หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีระดับนัยสาคัญทางสถิติร้อยละ 0.10
จากTable 2 ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกาหนด R-squared และ Adjusted R-squared มีค่าใกล้ เคียงกัน
เท่ากับ 0.8051 และ 0.7911 แสดงว่าแบบจาลองที่ใช้ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ ของข้ อมูล ตัวแปรอิสระที่ใช้
เป็ นปั จ จัย ร่ วมกัน ก าหนดราคาคอนโดมิ เนี ย มได้ ร้ อยละ 80.51 ค่า F-statistic เท่ ากับ 57.5043 โดยค่ า
probability (F-statistic) เท่ากับ 0.0000 ซึง่ น้ อยกว่าค่าวิกฤตที่ระดับนัยสาคัญร้ อยละ 0.01 ค่า Durbin-Watson
เท่ากับ 2.0466 อยู่ในช่วงที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กนั (autocorrelation)

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยกาหนดราคาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม พบว่าลักษณะของห้ องชุดที่
ส่ง ผลต่อราคาคอนโดมิเนี ย มในเชิ งบวก มี 5 ปั จจัย คือ พื น้ ที่ ใช้ สอย ลักษณะของห้ องที่ เป็ นแบบห้ องชุด (มี
ห้ องนอน)จะมีราคาสูงกว่าห้ องแบบสตูดิโอ การมีต้ อู าบน ้า ชันของคอนโดมิ
้
เนียมที่สงู ขึ ้นทาให้ ราคาเพิ่มขึ ้น และ
การมองเห็นวิวทะเล ด้ านลักษณะเฉพาะของอาคารคอนโดมิเนียม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติมี ทังหมด
้
3 ปั จจัย คือ ค่าบารุ งสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย การมีชายหาดส่วนตัว ปั จจัย
เหล่านี ้มีผลเชิงบวกต่อราคา และโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดกลางจะมีราคาสูงกว่าโครงการขนาดใหญ่
ด้ านลักษณะเฉพาะของทาเลที่ตงโครงการ
ั้
พบว่า ห้ องชุดในโครงการคอนโดมิเนียมที่มีที่ตงในพื
ั ้ น้ ที่พัทยาจะมี
ราคาถูกกว่าพื น้ ที่วงศ์ อมาตย์ อย่างมีนัยสาคัญอย่างสถิ ติ ด้ านดัชนี ราคาพบว่าโดยเฉลี่ยราคาคอนโดมิ เนี ยม
ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2547 ลดลงร้ อยละ 40.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาที่ทาการซื ้อขายในช่วงก่อนวิกฤต พ.ศ.
2533-2540 เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นคงที่
จากผลการศึกษานาไปสู่ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่ควรพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของห้ องชุด และลักษณะเฉพาะด้ านสภาพแวดล้ อมภายในโครงการ ตลอดจนปั จจัยด้ านทาเลที่ตงั ้
และปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการโครงการหลังการขายที่ส่งผลในเชิงบวกต่อราคา ในด้ านของรั ฐบาลกลางและ
รั ฐบาลส่วนท้ องถิ่ นควรตระหนักถึงความสาคัญอสังหาริ มทรั พย์ ในการก่อให้ เกิ ดรายได้ ด้านภาษี และนาผล
การศึกษาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดส่วนเพิ่มของภาษี สาหรับโครงการที่มีชายหาดส่วนตัว และมาตรการทาง
ภาษี ที่ ช่ วยโครงการขนาดเล็ก และขนาดกลางซึ่งมีความเสี ย เปรี ย บโครงการขนาดใหญ่ อัน เนื่ องมาจากการ
ประหยัดจากขนาด และควรออกมาตรการที่ช่วยกระตุ้นตลาดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
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A Case Study of the Difference between Intrapreneur and Entrepreneur in Jewelry Industry
Chanutcha Siwamogsatham1*, Pusanisa Thechatakerng2 and Whachiraporn Boonpradub3

ABSTRACT
The main difference between intrapreneurship and entrepreneurship is the context in which
the entrepreneurial perform takes place. Intrapreneurship has grown in importance over the last
decade because large firms have sought out the characteristics of flexibility, growth, and innovation
more generally related with entrepreneurship. This paper then tries to identify entrepreneurial and
intrapreneurial personality of entrepreneurs in jewelry industry of both Thailand and Hong Kong.
Based on qualitative methodology, Self-Rating Questionnaire was used as a tool to collect data
through a Thai entrepreneur and an intrapreneur from Hong Kong for this case study research. The
exploratory result shows that they were married women, both entrepreneur and intrapreneur are
almost have the same age; 55, 53 with 34, 33 years of experience in jewelry industry. Furthermore,
the analysis explains that Thai entrepreneur has best competency in ‚Power cluster‛ especially
entrepreneur has very strong self-confident, whereas intrapreneur has done her highly competency in
‚Planning cluster‛ in terms of systematic planning and monitoring. In addition, Entrepreneur was
opportunism, have had high self-confidence and seek for information while an intraprenur was well
planned, follow up their jobs, control and evaluate their job. However, the study demonstrated that
persuasion and network need to be improved to create their efficiencies in running businesses or in
their organization.

Key words: intrapreneur, entrepreneur, jewelry, industry, Thailand, Hong Kong
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INTRODUCTION
It is generally accepted that entrepreneurship plays a major role in economic
development and entrepreneurs are driving the new economy. In Thailand, entrepreneurs have been
paid much attention by the current government. It is believed that the economy of a country is driven
by entrepreneurs (Potasin & Thechataherng, 2014). Likewise, a new breed of entrepreneurs is
approaching to the face in large industrial organizations. They are called ‘intrapreneurs’. They appear
from within the boundaries of an existing firm. According to Gifford Pinchot (1985), ‚Intrapreneur‛ is
an entrepreneur within an already established organization.‛ In large organizations, the top
managements are encouraged to create of new ideas and then convert these into products or service
through research and development activities within the context of organization. Intrapreneurship has
grown significantly over the last decade because large firms have sought out the characteristics of
flexibility, growth, and innovation more generally related with entrepreneurship. The main difference
between intrapreneurship and entrepreneurship is the context in which the entrepreneurial perform
takes place (Surbhi, 2016). Entrepreneurs innovate for themselves while intrapreneurs innovate on
behalf of an organization. This difference leads to other differences for the performers concerned
such as autonomy, type of risk, and expected rewards. Entrepreneurs select themselves while
intrapreneurs must be selected, recognized or forced on the organization (Bonifacio, 2012).
In Asia, Thailand is recognized as the gemstones hub while Hong Kong is well known as a
center of diamonds. Thailand’s gem and jewelry business is booming. In 2014, exports reached 324.1
billion baht (almost $9 billion), and figures for the first 11 months in 2015 were 16.87% up from the
previous year. Gemstones represent 12.33% of the total export value of Thailand’s gem and jewelry
industry behind gold and semi-finished gold, jewelry and diamonds (Thaitrade Horizonal, 2016).
Hong Kong is one of the big jewelry trading country. Its exports of precious jewelry expanded
by 8% in 2014. In 2015, sales to the US, the biggest market, accounting for 31.7% of the total, saw a
mild growth of 3%. Hong Kong’s exports of pearls, gem-stones and rough diamonds reported a 15%
jump in 2014 but decreased 4% in 2015. Hong Kong is ranked the world's largest exporter of imitation
jewellery in 2013. Total exports of imitation jewelry amounted to HK$8.4 billion in 2015 (HKTDC
research 2016). Highly skilled and productive labours are mainly found to be capable of handling
small orders and to make elaborate designs at reasonable prices. The overall Hong Kong
manufaturing-based technology level of the precious jewelry industry is perceived to be above
competitors like that of Thailand (HKTDC, 2016).
However, It is argued that the success of a business growth depends on the entrepreneur's
personality structure (Rauch and Frese, 2000). It is proposed that the personality of the entrepreneur
has a crucial impact on the success of a firm. Psychologists have identified several variables
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appearing a major influence on entrepreneurial and intrapreneurial success. These variables deal
either with the human capital, that is, entrepreneurial knowledge, or with those personality
characteristics that are important for developing entrepreneurial skills, such as need for achievement,
locus of control, problem-solving orientation, interpersonal reactivity and assertiveness. These
personal characteristics together with entrepreneurial knowledge define the character-based
approach assertiveness (Muller and Gappisch, 2005; McClelland, 1987). As most psychologists
further assume that the personality of human beings consists of given traits being stable over time. In
particular, the personality characteristics fulfill all prerequisites of allowing prediction of future
success. This study is desiged to clarify the difference of characteristics of entrepreneurial and
intrapreneurial personality of entrepreneurs in jewellery industry of both Thailand and Hong Kong by
using 10 Personal Entrepreneurial Characteristics (PEC) of entrepreneurs.

MATERIALS AND METHODS
This exploratory research is based on qualitative research. The paper compared and
explored the phenomenon of entrepreneurial personality of 1 Thai successful small enterprise
entrepreneur in Chiangmai and 1 intrapreneur of the top 5 firms in Hong Kong. These 2 entrepreneur
and intrapreneur have some common characteristics, for example, female, the same age and
experience for more than 30 years. A self- rating questionnaire was selected as to establishing the
competencies needed. Previous qualitative research on entrepreneurial competencies used the
behavioral event interview and the critical incident technique. Other researchers, like Makhura
(2011), used the ‚locus of control‛ and ‚need for achievement‛ approach to establish entrepreneurial
competencies. A self-rating questionnaire strategy was deemed appropriate because the study
focused on the experiences and observations of small entrepreneurs and an intrapreneur was,
therefore, used for gathering data in this research. Exploratory research requires an emphasis on
context, setting and participants’ experience. These authors discussed that a self-rating
questionnaire should meet the following conditions: it should be a structured rating instrument; be
used as a self-development tool, and work in isolation from others.
This study followed the argument of Bailey (1982, p100) that the correct sample size was
depended upon the purpose of the study. Researchers’ team used their own judgment about which
respondents to be selected. This study was limited to one Thai entrepreneur and one Hong Kong
intrapreneur who works in the top 5 of firms in Hong Kong jewelry industry as a case study to
compare the difference of their personal entrepreneurial characteristics in driving for their success in
their career. After self-rating questions were distributed to target entrepreneur and intrapreneur to fill
and to rate their PEC. In this self-rating, we scored 20 or more than 20 as stronger and below 20 as
strong and less strong. We evaluated with their performance and experience as a Thai entrepreneur
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is being success entrepreneur and an intrapreneur from Hong Kong operates as manager for more
than 20 years.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Characteristics of the Respondents
This section provides some background information on the intrapreneur and entrepreneur
interviewed, including the demographical characteristics of entrepreneurs. Both of intrapreneur and
entrepreneur were interviewed and filled the questionnaire.
Table 1 is shown characteristics of Entrepreneurs: Gender, Status, Age and Experience. The
participants were women. They were married and both of them are almost have the same age (55,
53). Plus, they have experienced in jewelry for more than 30 years.
Table 1 Characteristics of Entrepreneurs: Gender, Status, Age and Experience.
Descriptive
Nationality

Gender
woman man
TH
x

HK

x

married
X

Status
single divorce

X

Age
Year
55

Experienced
in business (Year)
33

53

32

2. Personality Characteristics of Entrepreneurs
The results show that personality characteristics matter for the probability of being selfemployed and being top management of organization.
In overall of the view of both entrepreneur and intrapreneur in jewelry industry indicated the
difference in their characteristics. Thai Entrepreneur indicated the strength in self-confidence (25) and
information seeking (25) which was consistent with Baron (2004) that entrepreneur has ability to
assert oneself is sufficiently (but not excessively) high, the entrepreneur will be better able to achieve
planned profits. Moreover, an entrepreneur undertakes personal research on how to satisfy
customers and solve problems, knows that different people have different capabilities that can be of
help to them. Besides, entrepreneur seeks relevant information from his/her clients, suppliers,
competitors and others as well as always wants to learn things which will help the business to grow.
Whereas, intrapreneur showed the strength in systematic planning and monitoring (23), commitment
to the work (23) and demand for efficiency and quality (22). As Shina (2016) explained an
intrapreneur operates from within the organization itself, then the needs of systematic planning and
monitoring are necessary, and the commitment to the work as well.
While some others personality characteristics of entrepreneurs such as systematic planning
and monitoring (18), demand for efficiency and quality (18) and commitment to the work (18)
demonstrated less strong. In contrast with intrapreneur which revealed weaker in risk taking (14) as
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Myler (2013) observes ‚Entrepreneurs willingly sign up for unlimited risk, or boundless reward. Not so
with intrapreneurs, who take a paycheck from an organization largely to avoid financial risk, and
therefore do not expect huge financial gains.
Furthermore, we observed more in competency of both intrapreneur and entrepreneur. Table
3 shows some significant that should be paid more attention.
Table 2 Personality characteristics of Entrepreneurs
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Personality Characteristics
Opportunity seeking
Commitment to the work
Persistence
Demand for efficiency and quality
Risk taking
Goal setting
Information seeking
Systematic planning and monitoring
Persuasion and networking
Self-confidence

Entrepreneur Intrapreneur
21
18
19
18
23
22
25
18
19
25

18
23
18
22
14
18
19
23
20
19

3. Identified Entrepreneurial Competencies of the Intrapreneur and Entrepreneurs
We designed 3 main variables; Achievement Cluster, Planning Cluster and Power Cluster for
competencies. The table below compare the scores of both intrepreneur and entrepreneur. In this
paper we defined 20 or more than 20 as stronger and below 20 as less strong. For instance, 2
participants which are broken by type showed score as follows:
3.1 Achievement Cluster
Opportunity seeking
Entrepreneur scored above 20 on opportunity seeking. It meant that entrepreneur was strong in this
area which supported the study from Zeelie et al (2004:3) explained one of the competencies that
related to entrepreneurial skills, ‚Achievement orientation‛ included seeing and acting on
opportunities. While intrapreneur was less strong, may be it was because an intrapreneur worked
from within the organization itself which everything was established (Shina, 2016).
Commitment to the work contract
Intrapreneur confirmed that she had the strong competence in accepting responsibility for completing
her tasks. We interpreted an intrapreneur worked from within the established firm, then the needs of
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commitment to the work was obligation (Shina, 2016). Whereas, the entrepreneur needed to
improve in ensuring themselves to fulfill the commitment.
Persistence
Both of them scored above below 20 indicated that they were able to complete their tasks either profit
or loss in terms of personal sacrifice. However, the needs of improving are necessary. By means of
the context of entrepreneurship, the belief that successful entrepreneurs are more skilled than
unsuccessful ones can induce real performance persistence (Gompers et al., 2008).
Risk taking
Thai entrepreneur scored 25, it meant she possess the competence. We interpreted that she could
manage those risks as Zeelie et al (2004) cited that entrepreneurs have a unique personality, an
ability to raise capital and are willing to take risks. They assess the risks that are associated with a
business opportunity that they have selected, and their ability to manage them. In the same
explanation of Lowe & Marriott (2006) entrepreneurs are people who prefer taking moderate risks.
Before they commit themselves and their resources, they assess the risks that are associated with a
business opportunity that they have selected.
Demand for efficiency and quality
Table 3 indicated that only Intrapreneur was able to do things that meet or surpass existing standards
of excellence or improve performance by striving to do things faster, better and cheaper. The result
was consistent with Shukala (2009) that intrapreneurship is a significant method for companies to
reinvent themselves and improve performance). Whereas, Thai entrepreneur in this study needs to
be improved.
3.2 Planning Cluster
Goal setting
Thai entrepreneur confirmed their ability to set clear and specific goals and objectives (22). An
entrepreneur is always in search of new ideas and information from various sources to help reach
objectives or clarify problems. He can consult experts for business or technical advice. He personally
undertakes research, analysis or investigation on his own to get information in realizing his goals
(Muller and Gappisch, 2005). Whereas intraprepeur scored below 20, we interpreted the lack of this
point of intrapreneur.
Information seeking
Only Thai entrepreneur scored above 25. She is in the urge to look for the required information in
order to make an informed decision. While intrapreneur should be related information to enable
intrapreneur makes decisions and improve knowledge on their organization.
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Systematic planning and monitoring
The finding shows that Thai entrepreneur needed the ability to develop plans in monitoring and
evaluating the progress of the business (18). While, intrapreneur had strong competence in
systematic planning and monitoring (23), which was confirmed by Lizote et al. (2013) that
‚systematic planning and monitoring are influenced by tasks‛. This means that for coordinators to
develop or display these competencies, the extent of the organizational limitations, which Moriano et
al. (2009) call uncertainty in tasks, must be clear.
3.3 Power Cluster
Persuasion and networking
Thai entrepreneur and Intrapreneur scored 19, 18. These meant that they had abilities to link,
convince and influence other individuals, agencies and other groups in order to maintain the wide
ranged business network. However, the improvement of these variables needs to be done.
Self-confidence
The results showed that Thai entrepreneur had strong beliefs or confidences in herself and had the
ability to complete difficult tasks or meet challenges (25). The result confirmed the competence of
success entrepreneur (Lowe & Marriott, 2006).
Table 3 The difference of entrepreneurial and intrapreneurial competencies
Competencies & Personality Characteristics of
Entrepreneurs
Achievement Cluster Opportunity seeking
Commitment to the work
Persistence
Demand for efficiency and quality
Risk taking
Planning Cluster
Goal setting
Information seeking
Systematic planning and monitoring
Power Cluster
Persuasion and networking
Self-confidence

Entrepreneur
21
18
19
18
23
22
25
18
19
25

Intrapreneur
18
23
18
22
14
18
19
23
20
19

CONCLUSION
The study reviews on the frameworks developed by Buiza (2012), Makura, S.M. (2011) and
Jaafar et al (2005). Based on these theoretical foundations, the study shows that Thai entrepreneur
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has best competency in ‚Power cluster‛ especially in strong self-confidence. This result is consistent
with Muller and Gappisch, 2005; McClelland, 1987. Successful entrepreneurs do not have worry
about the problems they will meet in the future. They know that they have self-confidence and the
ability to solve any challenge they may face. Two of her interesting characteristics are ‚information
seeking and risk taking‛ that lead her to be a success entrepreneur. Thai entrepreneur, however,
need to develop the following competencies, Achievement cluster in the area of commitment to the
work, demand for efficiency and persistence for her sustainable succeed. Entrepreneurs with a track
record of success are much more likely to succeed than first-time entrepreneurs and those who have
previously failed. In particular, they persistently select the right industry and the right time to start new
ventures.
For Intrapreneur, she has done her highly competency in ‚Planning cluster‛ in term of systematic
planning and monitoring, in which Shina (2016) has explained an intrapreneur operates from within
the organization itself, then the needs of systematic planning and monitoring are necessary.
Nevertheless, the competence in ‚Achievement cluster, in terms of risk taking, persistence and
opportunity seeking need to be improved for the highly reward in her career.
The study divides similarities with, and differences to, between Thai entrepreneur and intrapreneur of
firm from Hong Kong. Most of the results are confirmed by the theories and the study of Makura, S.M.
(2011). Based on the finding of this study, the recommendation is provided above especially
entrepreneur and intrapreneur need to be developed by incubation in specific programs for their
success for their career.
Due to a primary explore stage, the result can be used as a basic idea. Limitation has also been
found that small size of samples used in the study. The uses of this information should be treated with
caution. Future research should be interested in quantitative study and the assessment of the
success of an entrepreneurial venture in jewelry industry. In addition, the differences in success
between entrepreneurs and intrapreneurs should also been centered.
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กิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ท่ ีส่งผลต่ อศักยภาพการจัดการการท่ องเที่ยว
ในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
Creative Tourism Activities Effecting Potential Tourism Management
In the Mon bangkadi Community , Bangkok Province
สุวิมล สาแหรกทอง1* วงศ์ธีรา สุวรรณิน1 และสุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง1
Suwimon Saraegkthong1*, Wongtheera Suvannin1 and Surachet Sowkitrung1

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ระดับ
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ประชากรคือ นักท่องเที่ยวที่
เข้ ามาท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 300 คน การเก็บข้ อมูล
โดยใช้ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า ด้ านการทดลองปฏิบตั ิ และด้ านการดู ส่งผล
ต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ , ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว

ABSTRACT
This research aimed to study creative tourism activities, the potential tourism management,
creative tourism activities effecting potential tourism management in the Mon Bangkadi community,
Bangkok Province. The population used in this research were the tourists who visited Mon Bangkadi
Community. The sample sizes were 300 tourists. The tool used to collect the data was questionnaire.
Statistics used in this research were frequency, percentage, standard deviation Pearson correction
coefficient and multiple regression analysis. The results indicated that testing and seeing activities
effected to the potential tourism management in the Mon Bangkadi community, Bangkok Province
with level of significant at 0.05.

Key Words : Creative tourism , Potential Tourism Management
*Corresponding author; e-mail address: Suwimon.pat142@gmail.com
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คานา
ที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งให้ ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่เพียงในแง่เศรษฐกิจ ด้ วยการเสนอ
เรื่ องการท่องเที่ยวมาเป็ นวาระแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทาให้ กระแสการท่องเที่ยวตื่นตัวเป็ นอย่างมาก แต่ก็
เพียงในแง่ของเศรษฐกิจเท่านัน้ ผลที่ตามมาคือ ชุมชนมีความพร้ อมในการเข้ าสูก่ ระแสการท่องเที่ยวหรื อไม่ มีการ
เตรี ยมรั บมือกับจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาบริ โภคทรั พยากรในท้ องถิ่ นมากน้ อยเพียงใด และสุดท้ ายมีความ
คุ้มค่าในระยะยาวของการพัฒนาการท่องเที่ยวหรื อไม่ จึงหาเครื่ องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ เกิด
ความยัง่ ยืน ด้ วยแนวคิดจัดการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์ (Creative Tourism) (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2552, 3) ที่ยึดกับ
นิยามขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ว่า “การท่องเที่ยวสร้ างสรรค์เป็ นการท่องเที่ยวที่มีจดุ ประสงค์สอดคล้ องกับ
แนวทางการพัฒนาให้ ชุมชนนัน้ ๆ เกิดความยั่งยื น โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้ องและสัมพันธ์ กับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรี ยนรู้ และการทดลองให้ ได้ มาซึง่ ประสบการณ์ ที่
เป็ นอยู่จริ งในชุมชน นอกจากนัน้ ชุมชนจะต้ องสามารถใช้ การจัดการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์เป็ นเครื่ องมือในการ
รักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะ
ได้ รับ ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นผลประโยชน์ตอบแทน อิงตามระบอบทุ นนิยมและความยัง่ ยืนของการพัฒนาในชุมชน”
(UNESCO,2001)
การที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีความพร้ อมในเรื่ องของ ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวต้ องเน้ นกระบวนการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังทรั
้ พยากรการท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่มอี งค์ประกอบด้ านกิจกรรม และ กระบวนการศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว ซึง่ มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกเข้ าไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวได้ นนั ้ ในแหล่งท่องเที่ยวจะต้ องมีความดึงดูดใจและ
ความน่าสนใจอยู่ในระดับที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจนักท่องเที่ยวได้ ซึง่ ในชุมชนบ้ านมอญบางกระดี่ ตาบลแสม
ดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร มีความโดดเด่นตรงที่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ในการ
ดาเนินวิถีชีวิตในแบบมอญดังเดิ
้ ม ทังในการอยู
้
่อาศัย อาหารการกิน ภาษา ความเชื่อ และการแต่งกาย โดย ในปี
2550 ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ปี 2550 ด้ าน “ชุมชนดีเด่นทางด้ าน
การท่องเที่ยว” โดยเป็ นชุมชนมีการดาเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้ มแข็งในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวมีความสมเหมาะสมในด้ านขนาดและที่ตงที
ั ้ ่สมบรู ณ์ และด้ านการท่องเที่ยวทัง้ ด้ านวัฒนธรรมและ
ระบบนิเวศ แต่ยงั ประสบกับปั ญหาในเรื่ องความพร้ อมของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ อาทิ การดู การ
ซื ้อ การเรี ยนรู้ การทดลองปฏิบตั ิ และยังขาดการพัฒนาในศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวที่ต้องให้ มีความ
พร้ อมของการบริ การให้ มากขึ ้นและเพื่อสร้ างความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวให้ นกั ท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยว
อีกครัง้
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึง สนใจทาการศึก ษากิ จกรรมการท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ ที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ทาให้ มีความสาคัญอย่างยิ่ง
เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ ในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนบ้ านบางกระดี่ สิ่งของ และวิถีชีวิตของชุมชนมอญ นัน้
เป็ นความภูมิใจในความเป็ นเอกลักษณ์และการมีทรัพยากรทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะพัฒนาสูก่ ารสร้ างตลาด
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เพื่อสร้ างคุณค่าและคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวให้ น่าสนใจเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ และสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่
ชุมชนให้ มีการพัฒนาสืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ ในชุ ม ชนมอญบางกระดี่ จั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์ ที่ส่งผลต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน
มอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่สง่ ผลต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบาง
กระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ กาหนดกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวในชุมชนมอญ จานวน
1,200 รายต่อปี (รายงานจานวนนักท่องเที่ยวที่ศนู ย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ , 2558 ) คานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ สตู ร Yamane, (1967) ณ ระดับความเชื่อ เชื่อมัน่ 95% และยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อน +5%
ซึ่งการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กับผู้มาท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือในการ
วิจยั คือแบบสอบถาม ซึง่ ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน อันได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ ยวต่อความสาคัญด้ านกิ จกรรมการท่องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ ในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
มอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร แบบสอบถามได้ มีการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป
ส่วนข้ อที่มีคา่ IOC น้ อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุ งให้ เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ ค่า IOC =
0.89 และยังหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliabitity) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ของแบบสอบถาม = 0.937 เมื่อแบบสอบถามผ่านเกณฑ์แล้ ว จึงนาไปแจกกับนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนมอญ ที่ตงในเขตพื
ั้
น้ ที่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จนได้ ครบตามจานวน นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้
ก าหนดระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ในการทดสอบสมมติ ฐ านและใช้ เกณฑ์ ก าหนดค่ า ความ
ความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของ (Devore & Peck, 1993) จึงมีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
r ≥ 0.80 หรื อ r ≤ - 0.08
สัมพันธ์กนั สูง
0.50 < r < 0.80 หรื อ – 0.80 < r < -0.50
สัมพันธ์กนั ปานกลาง
- 0.50 ≤ r ≤ 0.50
สัมพันธ์กนั ต่า

445

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

ผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามให้ กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชนมอญ ที่ตงในเขตพื
ั้
้นที่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 300 คน พบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชนมอญ ที่ตงในเขตพื
ั้
้นที่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท
กิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
การวิเคราะห์ ความคิดเห็น ของนัก ท่องเที่ ยวที่ มีต่อระดับความสาคัญ ของกิ จ กรรมการท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ทงั ้ 4 ด้ าน ที่ประกอบด้ วย ด้ านการดู ด้ านการซื ้อ ด้ านการเรี ยนรู้ ด้ านการทดลองปฏิบตั ิ ซึง่
(Richards, 2009) โดย นักท่องเที่ยวได้ ประเมินระดับความสาคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (̅= 4.44, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการทดลองปฏิบตั ิ (̅=
4.46, S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้ านการเรี ยนรู้ (̅ = 4.45, S.D. = 0.52) ด้ านการซื ้อ (̅= 4.43,
S.D. = 0.54) และด้ านการดู (̅ = 4.42, S.D. = 0.51) ตามลาดับ
ศักยภาพการจัดการการท่ องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่
การวิเคราะห์ระดับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ โดยใช้ ทฤษฎี วิเคราะห์ที่มี
หลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวไว้ ในการวัดด้ านต่าง ๆ กัน ซึง่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาศักยภาพการจัดการท่องเที่ ยวของ จารุ จน์ กลิ่น ดีป ลี อ้ างใน วิ ภา ศรี ระทุ: (2551) โดยต้ อง
ครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวทัง้ 4 ด้ าน ดังนี ้ 1. เกณฑ์ศกั ยภาพการจัดการการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
องค์ประกอบด้ านการจัดการ 2. เกณฑ์การศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้ านพื ้นที่
3. เกณฑ์ศกั ยภาพการจัดการการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้ านกิจกรรม และ กระบวนการ 4. เกณฑ์
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้ านการมีสว่ นร่ วม ทังนี
้ ้ในการพิจารณาศักยภาพการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา เป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง ในการศึกษาทรั พยากรที่มีอยู่ ก่อนที่จะวางแผน
พัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวให้ มีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้ องกับ (บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา, 2548, หน้ า
30-37) ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ศัก ยภาพการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ จั ด อัน ดับ
ความสาคัญของศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื ้นที่ของประเทศหรื อจังหวัดนัน้ ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่
ใช้ ในการ ประเมิน 4ด้ าน ได่แก่ ด้ านกายภาพของทรัพยากรท่องเที่ยว ด้ านคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว ด้ าน
ความนิยมของทรัพยากรท่องเที่ยว ด้ านความปลอดภัยของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ซึง่ สอดคล้ องกับ (วิวฒ
ั น์ชยั
บุญยภักดิ์ , 2529 : 40-42) ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวทัง้ 6 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้ านความสะดวกในการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้ าน
สภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านข้ อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยวและด้ านความมีชื่อเสียงในปั จจุบัน
ของแหล่งท่องเที่ ยว ตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ ยวที่ เข้ ามาท่ องเที่ ย วในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ในระดับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ (̅= 4.39, S.D. = 0.40 ) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า นักท่องเที่ยวเข้ ามาท่องเที่ยวในชุมชน
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มอญบางกระดี่ ทุกด้ านอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับดังนี ้ ความมีชื่อเสียงในปั จจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยว (̅=
4.59, S.D. = 0.55 ) ด้ านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว (̅ =4.51, S.D. = 0.48 ) ด้ านความสะดวกในการเข้ าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (̅= 4.41, S.D. = 0.60 )ด้ านข้ อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว (̅ = 4.34, S.D. = 0.69 ) ด้ าน
สภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว (̅ = 4.31, S.D. = 0.71) และด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
(̅ = 4.18, S.D. = 1.07 )
การทดสอบสมมติฐาน
งานวิจยั ชิ ้นผู้วิจยั ใช้ การทดสอบสมมติฐานด้ วยวิธี การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) ผู้วิจัยจึงต้ องทดสอบข้ อมูลของงานวิจัยให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ
ดังต่อไปนี ้ 1) มีการแจกกจงแบบปกติโดยใช้ ( Kolmogorov-Smirnov Test ) จากผลพบว่าค่า Sig = 0.20>0.05
จึงสรุ ปได้ วา่ ข้ อมูลมีการแจกแจงปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) มีค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน
ต้ องเท่ากับ 0 เสมอ ซึ่งกฎข้ อนีเ้ ป็ นจริ งเสมอ 3) มีค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนต้ องเป็ นอิสระกันซึง่ ดูจาก ค่า
Durbin-Watson มีคา่ ใกล้ 2 (ค่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5) ซึง่ งานวิจยั ได้ ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.75 จะสรุ ปได้ ว่า
ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระกัน 4) มีตวั แปรที่นามาใช้ พยากรณ์ ไม่ควรมีความสัมพันธ์ กันสูงเกินไป
(Multicollinearity) ซึง่ ดูจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) แต่ละด้ าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ กับศักยภาพการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปร
ด้ านการดู
ด้ านการซือ้
ด้ านการเรี ยนรู้
ด้ านการทดลองปฏิบัติ

ด้ านการดู
1.00
0.33*
0.21*
0.09

ด้ านการซือ้
0.33*
1.00
0.57*
0.30*

ด้ านการเรี ยนรู้
0.21*
0.57*
1.00
0.50*

ด้ านการทดลองปฏิบัติ
0.09
0.30*
0.50*
1.00

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จาก ตารางที่1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ทัง้ 4 ด้ าน มี
ความสัมพันธ์ อยู่ในช่วง 0.09 – 0.50 เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ด้ านการดูกบั ด้ านการซื ้อมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง ( rxy= 0.33 ) และด้ าน
การดูกบั ด้ านการเรี ยนรู้ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ( rxy= 0.21 ), ด้ านการดูกบั ด้ านการทดลองปฏิบตั ิมี
ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( rxy= 0.33 ) ด้ านการซื ้อกับด้ านการเรี ยนมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( rxy= 0.57 ), ด้ านการซื ้อกับด้ านการทดลองปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ( rxy= 0.30 )
ด้ านการเรี ยนรู้ กบั ด้ านการทดลองปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ( rxy= 0.50 ) ดังนัน้ เมื่อตรวจสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ทัง้ 4 ด้ าน จากผลพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ในตัวแปรที่นามาใช้ พยากรณ์ มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง จึงไม่พบการละเมิด
กฎของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression)

447

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

จากการทดสอบข้ อมูลข้ างต้ น จึงพบว่าไม่ละเมิดกฎของการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่ส่งผลต่อ ศักยภาพการ
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร.
ตัวแปร/กิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
Std. Error
β
ค่ าคงที่
3.37
0.26
1. ด้ านการดู
-0.13
0.04
-0.17
0.09
0.05
0.12
2. ด้ านการซือ้
3. ด้ านการเรี ยนรู้
0.05
0.05
0.06
4. ด้ านการทดลองปฏิบัติ
0.22
0.04
0.28
2
2
R = 0.39, R = 0.152, R adj = 0.14, dfreg= 4 dfres=29 , F =13.26 , sig. = 0.00*, Durbin-Watson=1.756

ค่ า t

Sig.

12.72
-3.06
1.77
0.95
4.59

0.00*
0.00*
0.07
0.34
0.00*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าถดถอยพหุคุณระหว่างกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวจึงสามารถอธิบายความผันแปรของศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน
มอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 15.2 (R2 = 0.152) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ พบว่า ด้ านที่ส่งผลต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบาง
กระดี่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนดิบ (Unstandardized Coefficients) คือ ด้ านการดู
(b = -0.13) พบว่า เมื่อด้ านการดู เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ ศกั ยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบาง
กระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานครลดลง 0.13หน่วย และด้ านการทดลองปฏิบัติ (b = 0.22) พบว่า เมื่อด้ านการ
ทดลองปฏิ บัติเพิ่ มขึน้ 1 หน่ วย จะท าให้ ศัก ยภาพการจัดการการท่ องเที่ ย วในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด
กรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ ้น 0.22 หน่วย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ านการซื ้อและด้ านการเรี ยนรู้
ไม่สง่ ผลต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู จึงสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ ดงั นี ้
กาหนด X1 = ด้ านการดู
X2 = ด้ านการซื ้อ
X3 = ด้ านการเรี ยนรู้
X4 = ด้ านการทดลองปฏิบตั ิ
= ศัก ยภาพการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนมอญบางกระดี่ จั ง หวั ด
Y
กรุ งเทพมหานคร
สมการศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
Y = 3.37- 0.13X1+0.09X2+0.05X3+0.22X4 +ei
R2 = 0.152, R2adj = 0.14
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สรุป
จากการวิจยั เรื่ อง กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มีส่งผลต่อ ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร (2) ศึกษาศักยภาพการจัดการการ
ท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร (3) ศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์มีสง่ ผล
ต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ (1) ศึกษาความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในชุมชนมอญบางกระดี่
จังหวัด กรุ งเทพมหานครพบว่า โดยภาพรวม มีระดับความสาคัญต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อยู่ใน
ระดับความสาคัญมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
มากที่สดุ คือ ด้ านการทดลองปฏิบัติ ในการนาเสนอหลากหลายของรู ปแบบของ การท่องเที่ยวสร้ างสรรค์เป็ น
รู ปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบของที่มีอยู่การพัฒนาการท่องเที่ยวและเพื่อให้ มี
ส่วนร่ วมในความหลากหลายและสร้ างสรรค์ประสบการณ์ โดยการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์สามารถช่วยในการ
กระตุ้นเศรษฐกิ จสังคมท้ องถิ่ น และการพัฒนาทางวัฒ นธรรม การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ในแนวคิ ดการ
ท่องเที่ยว (2) ศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร พบว่า
โดยภาพรวม มีระดับศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในระดับการจัดการมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ด้ านที่มีระดับน้ อยที่สดุ ในศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว คือด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ควรให้ ความสาคัญในด้ านระบบรักษา ความปลอดภัย โดยมองถึงความปลอดภัยของของนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ และการให้ บริ การแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่
จังหวัด กรุ งเทพมหานครเป็ นสาคัญ และ (3) ศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ที่ส่งผลต่อศักยภาพการ
จัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้ านการดู และด้ านการทดลอง
ปฏิบตั ิ ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สามารถอธิบายความผันแปรของศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ได้ ร้อยละ15.20 (R2 = 0.152) ส่วนด้ านการซื ้อและ
ด้ านการเรี ยนรู้ ไม่สง่ ผลต่อศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพการบริการกับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริการ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต
The Relationship between Service Quality and Customer Brand Loyalty
Kerry Express (Thailand) Company Limited in Rangsit Market Branch
ฐายิกา เงินประสม1* วงศ์ธีรา สุวรรณิน1 และ สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง1
Thayika Ngernprasom1*, Wongtheera Suvannin1 and Surachet Sowkietrung1

บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ปั จจัยส่วนบุคคล 2. ระดับคุณภาพการบริ การและความภักดีต่อ
ตราสินค้ า 3. เปรี ยบเทียบระดับความภักดีต่อตราสินค้ า จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล 4. ความสัมพันธ์ ระหว่าง
คุณภาพการบริ การกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขา
ตลาดรังสิต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้ บริ การ จานวน 375 คน สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ ค่าเชฟเฟ่ และค่าเพียร์ สนั ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพบริ ษัทเอกชน และรายได้ ตอ่ เดือน 10,001 – 20,000 บาท โดยรวมคุณภาพการ
บริ การอยู่ในระดับมากที่สดุ และความภักดีอยู่ในระดับมาก ซึง่ ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุและรายได้ ตอ่ เดือนแตกต่างกันมี
ความภักดีต่อตราสินค้ าแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (rxy= 0.55) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
The objectives of research were to study personal factors, service quality and brand loyalty,
to compare the level of brand loyalty by personal factors, and to find the relationship between service
quality and brand loyalty of customers who using service from Kerry Express (Thailand) Company
Limited in Rangsit market branch. The sample sizes were 375 samples. The statistical used were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Scheffe’ test and Pearson’s
Correlation. The result found that the majority customers were female, aged between 21-30 years,
bachelor’s degree, private’s employees and income per month 10,001-20,000 baht. The overall
service quality was at the highest level and the brand loyalty was at the high level. Customers who
had different age and monthly income had brand loyalty differently. Brand loyalty had moderate
relationship with service quality (rxy= 0.55) at 0.05 level of significance.
Key Words: Service Quality, Customer Brand Loyalty
*Corresponding author; e-mail address: Sweetywahn@gmail.com
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คานา
ในยุคกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ มีอิทธิ พลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจการค้ าทัง้ ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากรู ปแบบเงื่อนไขการค้ าโลกเปลี่ยนแปลงไปข่าวสารทัว่ ทุกมุมโลกสามารถสื่อสารถึงกันได้ อย่างไร้
พรมแดนทาให้ ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ วและส่งผลดีต่อการค้ า การลงทุนระหว่า ง
ประเทศ ซึง่ ปั จจุบนั ในประเทศไทยกลายสภาพเป็ นเขตการค้ าเสรี (Free Trade Area : FTA) ที่ผ้ ปู ระกอบการ
ต่างชาติสามารถเข้ ามาลงทุนและทาธุรกิจในประเทศไทยได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น ซึง่ ก็เป็ นผลจากการถูกผลักดันจาก
ประเทศคู่เจรจาทางการค้ า ทาให้ สภาพการแข่งขันในตลาดโลกทวีความรุ น แรงมากยิ่งขึ ้น (ธนิต โสรัตน์, 2550)
สาหรับประเทศไทยผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ (Logistics) จึงให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งออก
ของประเทศรวมถึงการขนส่งพัสดุต่างๆ ภายในประเทศ ปั จจุบันมีการให้ บริ การแบบครบวงจรและมีการขนส่ง
แบบ Door to Door Service โดยรับผิดชอบการขนส่งสินค้ าตังแต่
้ ต้นทางจนถึงปลายทาง แนวโน้ มของผู้ใช้ บริ การ
คือการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และระบบการจัดส่งสินค้ าสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างทันท่วงที
(วสุ ชัยสุขมุ , 2547: 18)
บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษัทจัดส่งพัสดุชนน
ั ้ าของประเทศไทย มีสานักงาน
กว่า 200 แห่งทัว่ ประเทศ มีการให้ บริ การภายในวันถัดไป (Next Day : ND) ครอบคลุมกว่า 99.99% ทัว่ ทุกพื ้นที่
ในประเทศและกว่า 97% ของการจัดส่งกว่า 10,000 ชิ น้ ต่อวัน ต่อมาภายในระยะเวลา 2 ปี มีอัตราการ
เจริ ญเติบโตของยอดขายที่สงู ขึ ้นถึง 15% เพราะต้ นทุนค่าขนส่งถูกลง จึงทาให้ ผลกาไรจากยอดขายเพิ่มมากขึ ้น
เรื่ อย ๆ แต่ในปั จจุบนั เกิดปั ญหาการขนส่งขึ ้นเนื่องจากมีการแข่งขันทางด้ านธุรกิจโลจิสติกส์ที่รุนแรงและมีค่แู ข่ง
ขันรายใหม่เพิ่มมากขึ ้น มีการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจ ทางบริ ษัทจาเป็ นต้ องมีการเพิ่มความหลากหลาย
ช่ องทางการบริ ก าร บริ ษัท จึง ได้ ข ยายการให้ บ ริ ก าร โดยเปิ ดสาขาตลาดรั งสิ ต ซึ่งเป็ นสาขาศูน ย์ ก ลางทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี ้สาขาตลาดรังสิตยังเป็ นสาขาที่สาคัญ โดยเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้ กับบริ ษัทเพิ่มมากขึน้ ทุกวัน แต่ก็ยังเกิดปั ญหาด้ านคุณภาพการบริ การบางส่วนของพนักงาน เช่น
ด้ านความรวดเร็ ว ด้ านความน่าเชื่อถือในการบริ การ เนื่องจากเป็ นสาขาที่เปิ ดทาการใหม่ คุณภาพการบริ การจึง
ต้ องมีการปรับปรุ งและพัฒนาให้ ดีขึ ้นจากเดิม เพราะจะเชื่อมโยงไปถึงความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การ
จากสภาพการแข่งขันดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการบริ การ
กับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต เพื่อนา
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการทาวิจยั ไปปรับปรุ งและพัฒนาการให้ บริ การของ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
สาขาตลาดรังสิต ด้ านคุณภาพการบริ การให้ มีความรวดเร็ วและน่าเชื่อถือได้ ทางผู้บริ หารจะได้ มีการพัฒนาและ
บริ หารงานสาขาอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการขนส่งเพื่อนาไปสูค่ วามภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาด
รังสิต
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริ การและระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การของบริ ษัท เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จากัด สาขาตลาดรังสิต จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการบริ การกับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้ใช้ บริ การที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิตแตกต่างกัน
2. คุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ความภักดีต่อตราสินค้ าของ
ผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จากัด ได้ แก่
1. คาบอกเล่า
2. ความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ
3. การแสดงตัว
4. การมีสว่ นร่ วมในการปกป้อง
5. การไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ

คุณภาพการบริ การ ได้ แก่
1. สิ่งที่สมั ผัสได้
2. ความเชื่อถือและไว้ วางใจได้
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริ การ
4. การให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ
5. การเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นรายบุคคล
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ก าหนดกลุ่มตัวอย่ า ง คื อ ประชากรผู้ใ ช้ บ ริ ก าร บริ ษั ท เคอรี่ เอ็ก ซ์ เ พรส
(ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรั งสิต จานวน 6,000 รายต่อเดือน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตร
Yamane (1973) ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อน +5% ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 375 คน โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับลูกค้ าที่เข้ ามาใช้
บริ การจัดส่งพัสดุของบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ซึง่ ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน อันได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้ อมูล
เกี่ยวกับคุณภาพการบริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต และส่วนที่ 3 ข้ อมูล
เกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การ บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรั งสิต
แบบสอบถามได้ มีการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index Of Item Objective Congruence : IOC) ซึง่ ผล
ของค่า IOC ที่ได้ จะต้ องมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ส่วนข้ อคาถามที่มีค่า IOC น้ อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุ งให้
เหมาะสมตามคาแนะน าของผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน โดยได้ ค่า IOC เท่ ากับ 0.82 และยังหาค่าความเชื่ อมั่น
(Reliabitity) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbrach ’ s Alpha Coefficient) ซึง่ กาหนดค่า
มากกว่า 0.70 สาหรั บแบบสอบถามที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี เ้ มื่อนามาคานวณหาค่าความเชื่ อมั่นด้ วยวิธีของ
Cronbrach ’s Alpha ได้ เท่ากับ 0.874 เมื่อแบบสอบถามผ่านเกณฑ์แล้ ว จึงนาไปแจกกับผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต จนได้ ครบตามจานวน

ผลการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ าใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์ เพรส
(ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต จานวน 375 คน พบว่า เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพทางานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท
คุณภาพการบริการ
การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการบริ การทัง้ 5 ด้ าน (Zeithaml, A., & Bitner, J., 2000) ที่ประกอบด้ วย
ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ ด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่
ผู้รับบริ การ และด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นรายบุคคล พบว่า คุณภาพการบริ การตามความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ ูรับบริ การมีคุณภาพ
การบริ การที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ด้ านการเอาใจใส่ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล
ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ และด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ มีคณ
ุ ภาพการบริ การอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริการ
การวิเคราะห์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การทัง้ 5 ด้ าน (Bourdeau, L.B., 2005) ที่ประกอบด้ วย
ด้ านคาบอกเล่า ด้ านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ ด้ านการแสดงตัว ด้ านการมีสว่ นร่ วมในการปกป้อง และด้ านการ
ไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้ าตามความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การทุกด้ านอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับดังนี ้
ด้ านการแสดงตัว ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปกป้อง ด้ านคาบอกเล่า ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ และด้ านความ
หนักแน่นในสิ่งที่ชอบ
การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ขนตอนนี
ั้
ผ้ ้ วู ิจัยได้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลจากผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต เพื่อทาการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิตที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน มี ระดับความภักดีต่อตราสินค้ า
ของผู้ใช้ บริ การไม่แตกต่างกันทุกด้ าน
2. ผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิตที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับ
ความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุมากว่า 50 ปี ขึ ้นไป มีระดับความภักดีต่อตรา
สินค้ าของผู้ใช้ บริ การมากกว่าผู้ใช้ บริ การที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 21–30 ปี ผู้ใช้ บริ การที่มี
อายุ 31–40 ปี และผู้ใช้ บริ การที่มีอายุ 41–50 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิตที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การไม่แตกต่างกันทุกด้ าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจยั จึงไม่
ต้ องทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
4. ผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิตที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับ
ความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี ระดับความความภักดี
ต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การไม่แตกต่างกันทุกด้ าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิตที่มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่าง
กันมีระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความ
ความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การแตกต่างกันทุกด้ าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจยั จึงทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ ต่อเดือน 30,001
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- 40,000 บาท มีระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การมากกว่าผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ ต่อเดือนน้ อยกว่า
10,000 บาท และผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,001–20,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการบริ การกับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การ บริ ษัท เคอรี่
เอ็ ก ซ์ เ พรส (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาตลาดรั ง สิ ต ผู้ วิ จัย ใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ านโดยการ วิ เ คราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้ วิธีการ
แบ่งเป็ นอันตรภาคชัน้ และใช้ สตู รคานวณของ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2553) ซึง่ ได้ ผลการวิจยั ในเรื่ องคุณภาพการ
บริ การกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การแต่ละด้ าน ดังนี ้
6.1 ด้ านคาบอกเล่า ในภาพรวมมีความสัมพัน ธ์ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย สัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (rxy= 0.50) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.2 ด้ านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบในภาพรวมมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.44) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.3 ด้ านการแสดงตัว ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ (rxy=0.45) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.4 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปกป้อง ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rx=0.44) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.5 ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิ เศษ ในภาพรวมมีความสัมพัน ธ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy=0.44) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริ การกับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การโดยรวม
มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy= 0.55) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ปานกลาง คือ ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ (rxy=
0.49) ด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (rxy= 0.45) ด้ านการเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นรายบุคคล (rxy= 0.45) ด้ านความเชื่อถือและ
ไว้ วางใจได้ (rxy= 0.43) และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่อนข้ างต่า คือ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่
ผู้รับบริ การ (rxy= 0.29)

สรุป
จากการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการบริ การกับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การ
บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรั งสิตในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั จจัยส่วน
บุคคลของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต (2) ศึกษาระดับคุณภาพการ
บริ การและระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาด
รังสิต (3) เปรี ยบเทียบระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด
สาขาตลาดรังสิต จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล (4) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการบริ การกับความภักดี
ต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ (1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เ พรส (ประเทศไทย)
จากัด สาขาตลาดรังสิต ซึง่ ประกอบด้ วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน ผลการวิจยั ที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
375 ราย เพศหญิงใช้ บริ การมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ปี ส่วนใหญ่มี
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การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางานอาชีพบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (2) ศึกษา
ระดับคุณภาพการบริ การของบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ( ̅ = 4.21 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีระดับคุณภาพการบริ การอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ ( ̅ = 4.38 , S.D. = 0.49) รองลงมา คือ คุณภาพ
การบริ การอยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับได้ ดงั นี ้ ด้ านความเชื่อถือและไว้ วางใจได้ (̅ = 4.19 , S.D. = 0.49) ด้ าน
การเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นรายบุคคล (̅ = 4.19 , S.D. = 0.47) ด้ านการตอบสนองต่อผู้รับบริ การ ( ̅ = 4.16 ,
S.D. = 0.46) และด้ านสิ่งที่สมั ผัสได้ (̅ = 4.10 , S.D. = 0.46) เมื่อศึกษาระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของ
ผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ =
3.99 , S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านที่มีระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การอยู่ในระดับ
มาก เรี ยงลาดับได้ ดงั นี ้ คือ ด้ านการแสดงตัว (̅ = 4.09 , S.D. = 0.53) ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปกป้อง (̅ =
4.02, S.D. = 0.52) ด้ านคาบอกเล่า (̅ = 3.95 , S.D. = 0.47) ด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ (̅ = 3.94 , S.D. =
0.59) และด้ านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ (̅ = 3.92 , S.D. = 0.52) ตามลาดับ (3) เปรี ยบเทียบระดับความ
ภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรั งสิต จาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ในภาพรวมเพศหญิงมีความภักดีต่อตราสินค้ ามากว่าเพศชาย ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
ขึ ้นไป จะมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามากที่สดุ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การกับความภักดีต่อ
ตราสินค้ าของผู้ใช้ บริ การบริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด สาขาตลาดรังสิต ในภาพรวมคุณภาพการ
บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสินค้ าทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านคาบอกเล่า ด้ านความหนักแน่นในสิ่งที่ชอบ
ด้ านการแสดงตน ด้ านการมีสว่ นร่ วมในการปกป้อง และด้ านการไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่ อการตัง้ ใจซือ้ สินค้ าออร์ แกนิคของผู้บริ โภค
ในเขตคลองเตยและเขตสาทรกรุงเทพมหานคร
Factors Positively Affecting Purchase Intention of Organic Products of Customers
in Klong Toei and Sathorn Districts in Bangkok
โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์ 1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์
Oran Lertsaknarin1* and Penjira Kanthawongs

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีจ้ ัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิงบวกของ ปั จจัยการผลิตอาหารออร์ แกนิค
องค์ความรู้ เกี่ยวกับอาหารออร์ แกนิค แรงจูงใจที่รับรู้ ได้ เหตุผลที่จะซื ้ออาหารออร์ แกนิค ระดับความน่าเชื่อถือของ
ฉลากอาหารออร์ แกนิค ทัศนคติที่มีตอ่ อาหารออร์ แกนิค คุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค ความเสี่ยงจากอาหาร
ปกติ ทั่ว ไปที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นอาหารออร์ แ กนิ ค ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการตัง้ ใจซื อ้ อาหารออร์ แ กนิ ค ของผู้ บ ริ โ ภค ด้ ว ย
แบบสอบถามจากผู้บริ โภคในพืน้ ที่ เขตคลองเตยและเขตสาทร กรุ งเทพมหานคร จานวน 270 ชุด ช่วงเดือน
พฤษภาคม2559และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า มี ปัจจัยคุณลักษณะของอาหารออร์ แก
นิคที่มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการตัง้ ใจซื ้ออาหารออร์ แกนิค ถึงร้ อยละ 50.3อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01ดังนัน้ ผู้ป ระกอบการร้ านค้ าและซุ ป เปอร์ มาร์ เก็ ตที่ จ าหน่ ายอาหารออร์ แ กนิ ค ควรเน้ น สื่ อสารถึ ง
คุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค ในลักษณะของรสชาติ รวมถึงคุณประโยชน์ที่ต่อต้ านโรคภัยต่างๆ แก่ผ้ บู ริ โภค
หลากหลายเพศและวัยเพื่อเพิ่มการตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แกนิคเพิ่มขึ ้นได้

ABSTRACT
The researchers attempted to study the positive influence of Production of organic foods,
Knowledge on organic food, Perceived motives, Reasons for buying organic foods, Level of trust in
Labeling, Attitudes toward organic food, Characteristics of organic foods,Risks related to non-organic
foods affectingpurchase intention of organic products of 270 questionnaire respondents in Klong
Toei and Sathorn Districtsin Bangkok during May 2016. The data was analyzed using Multiple
Regression Analysis. Only characteristics of organic food explained 50.3% of the influence toward
purchase intentions at the significant level of .01. Hence, Organic product shops and
supermarketsshould emphasize communicating benefits in providing characteristicsof organic food in
terms of tastes and benefits to prevent sickness to all ages and genders of customers in order to
increase purchase intention of the customers.
Key Words: Factors Positively, Characteristic of organic food, Purchase Intention
* Corresponding author; e-mail address: oranoat1991@gmailcom
1
นักศึกษาปริญญาโทการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ 10110
1

Master of Business Administration Student, Graduate School, Bangkok University, Bangkok 10110

459

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

คานา
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครส่วนมากหันมาให้ ความสนใจด้ านสุขภาพกันเป็ นจานวนมากซึง่ มา
จากหลากหลายปั จจัยที่สง่ ผลให้ ผ้ คู นในสังคมปั จจุบนั นันเลื
้ อกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันมาก
ขึ ้น เพราะเนื่องจากปั จจุบนั มีการใช้ สารเคมีในการผลิตอาหารมากมายและส่งผลให้ เกิดอาการเจ็บป่ วยและส่ง
ผลเสียต่อสุขภาพ ด้ วยเหตุผลเช่นนี ้ทาให้ เกิดการเลือกซื ้อสินค้ าที่เป็ นอาหารออร์ แกนิค (Organic Product) ซึง่
เป็ นสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ที่ปลอดสารเคมีตกค้ างและมีกรรมวิธีการผลิ ตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ ทาให้
ปั จ จุบัน ความต้ องการของอาหารออร์ แ กนิ ค จึงมีค วามต้ องการที่ มากขึน้ และก็ มีก ารขยายตัว มากขึ น้ แต่ใ น
ขณะเดียวกันก็ยงั มีผ้ บู ริ โภคที่ยงั สับสนระหว่างอาหารออร์ แกนิค และอาหารปลอดสารพิษ ตัวอย่างเช่น ผักปลอด
สารพิษนัน้ นันแตกต่
้
างกันจากผักออร์ แกนิคเนื่องจากผักปลอดสารพิษนันมี
้ กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ใช้ ยาฆ่าแมลงก็
จริ งแต่ปยที
ุ๋ ่ใช้ ปลูกก็เป็ นปุ๋ ยเคมีเนื่องจากเป็ นสารสกัดที่มนุษย์ผลิตขึ ้นเพื่อเลี ้ยงพืชให้ สะอาดแต่ผกั ออร์ แกนิคนัน้
ใช้ วิธีการปลูกที่เป็ นธรรมชาติและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมโดยไม่มีการใช้ สารเคมีใดๆทังสิ
้ ้น
(ไทยเทคโนดอทเน็ต, 2555)
สาหรับประเทศไทยนันปั
้ จจุบนั มีจานวนร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ าออร์ แกนิคมากมายรวมถึงมีซุปเปอร์ มาร์
เก็ตหลากหลายแห่งที่มีการวางสินค้ าออร์ แกนิคจาหน่ายสืบเนื่องมาจากความนิยมในสินค้ าออร์ แกนิคที่มากขึน้
ซึง่ แท้ จริ งแล้ วตลาดสินค้ าออร์ แกนิคในประเทศไทยเริ่ มประมาณปี 2533-2534 ซึง่ เกิดจากกระแสความตื่นตัวใน
อาหารเพื่ อสุข ภาพ และปี 2546 ตลาดเกษตรอิน ทรี ย์ ยิ่ งได้ รั บ ความสนใจเพิ่ มมากขึน้ เมื่อ มีก ารจัดประชุ ม
นานาชาติเกษตรอินทรี ย์ในประเทศไทยโดยสมาพันธ์ เกษตรอินทรี ย์นานาชาติ (IFOAM) และองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินและกรี
นเนทเป็ นเจ้ าภาพหลัก ส่งผลให้ เกิดการความสนใจสินค้ าออร์ แกนิคมากขึ ้นและมีการผลักดันในด้ านนโยบายด้ าน
เกษตรอินทรี ย์หรื อออร์ แกนิคมากขึ ้น (สหกรณ์ กรี นเนท จากัด, 2554) ปั จจุบนั ตลาดออร์ แกนิคในปี 2559 นันมี
้
การเติบโตขึน้ มาก ซึ่งจากข้ อมูลการประเมินของบริ ษัท Organic Monitor นัน้ ได้ ให้ ข้อมูลว่าตลาดออร์ แกนิค
น่าจะมีมลู ค่าสูงกว่า 2,363,256 ล้ านบาท โดยตลาดออร์ แกนิคที่ใหญ่ที่สดุ อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กามี มลู ค่าอยู่
ที่ 1,071,303.33 ล้ านบาท (สหกรณ์กรี นเนท จากัด, 2559)
ในส่วนของวรรณกรรมปริ ทศั น์นนั ้ Ergönül & Ergönül (2015) ได้ อธิบายเกี่ยวกับการผลิ ตอาหารออร์ แก
นิ ค (Production of organic foods) ว่า ผู้บริ โภคที่มีความรู้ เกี่ยวกับขัน้ ตอนการผลิตอาหารออร์ แกนิค ที่ มี
คุณภาพนันอย่
้ างไร และ อาหารออร์ แกนิคดีกว่าอาหารทัว่ ไปอย่างไรซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภค
นอกจากนี ้ Ergönül & Ergönül (2015) ยังได้ อธิบายเกี่ยวกับ องค์ความรู้เกี ย่ วกับอาหารออร์ แกนิ ค (Knowledge
on organic food)ว่า องค์ความรู้ เช่น อาหารออร์ แกนิคปลอดภัยและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพกว่าอาหารทัว่ ไป หรื อ
อาหารออร์ แกนิคมีส่วนประกอบที่เป็ นแร่ ธาตุและวิตามินมากกว่าอาหารทั่วไป เป็ นต้ น ส่งผลต่อการตังใจซื
้ อ้
อาหารออร์ แกนิคของผู้บริ โภค และ Ergönül & Ergönül (2015) ยังได้ อธิบายถึงคุณลักษณะของอาหารออร์ แก
นิ ค (Characteristics of organic foods) ว่าผู้บริ โภคที่มีการรับรู้ ในเชิงบวกต่อคุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค
จะส่งผลต่อการตังใจซื
้ ้อนอกจากนัน้ Ozyguven (2012) กล่าวถึง แรงจูงใจที ่รับรู้ ได้ (Perceived motives) ว่า
แรงจูงใจในด้ านของการอยากมีสขุ ภาพดีหรื อคุณค่าทางโภชนาการ เป็ นต้ น เป็ นแรงกระตุ้นที่ส่งผลต่อการตังใจ
้
ซื ้ออาหารออร์ แกนิคของผู้บริ โภค Liu et al. (2013) กล่าวถึง เหตุผลที ่จะซื ้ออาหารออร์ แกนิ ค (Reasons for
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buying organic foods) ว่า การมีความรู้ ความเข้ าใจในตัวอาหารออร์ แกนิคเป็ นเหตุผลสาคัญหนึ่งต่อการตังใจ
้
ซื ้ออาหารออร์ แกนิค เนื่องจากผู้บริ โภคที่มีความรู้ จะมีความระมัดระวังในการเลือกซื ้อ Janssen & Hamm (2012)
ได้ กล่าวถึง ระดับความน่าเชื ่อถื อของฉลากอาหารออร์ แกนิ ค (Level of trust in Labeling) ว่า สินค้ าที่มีการ
รับรองว่าเป็ นสินค้ าออร์ แกนิคนัน้ เป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ โภคจะให้ ความเชื่อถือและเจาะจงเลือกสินค้าชนิดที่มีฉลากบ่ง
บอกว่าเป็ นสินค้ าออร์ แกนิคเท่านันซึ
้ ง่ เป็ นสิ่งที่ทาให้ มนั่ ใจ Chryssohoidis and Krystallis (2005) ได้ อธิบายถึง
ทัศนคติ ที่มีต่ออาหารออร์ แกนิ ค (Attitudes toward organic food) ว่า ทัศนคติ คือ การแสดงถึงความเชื่อต่างๆ
และ การประเมินผลของความคิด ไม่ว่าจะเป็ นเชิงบวกหรื อลบ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ การที่ผ้ ูบริ โภคมี
ทัศนคติที่เป็ นในเชิงบวกมากต่ออาหารที่จะบริ โภคก็จะมีความเป็ นไปได้ อย่างสูงที่ผ้ บู ริ โภคจะตัดสินใจซื ้อ และ
Zakowska-Biemans (2011) ได้ กล่าวเสริ มว่า การตังใจซื
้ อ้ อาหารออร์ แกนิ คของผู้บริ โภคนัน้ เป็ นผลมาจาก
ทัศนคติเชิงบวกของผู้บริ โภคนันได้
้ มาจากการที่รับรู้ ได้ วา่ อาหารที่จะรับประทานนันดี
้ ต่อสุขภาพอย่างไร RoitnerSchobesberger et al. (2008) ได้ อธิ บายถึง ความเสี ่ยงจากอาหารปกติ ทวั่ ไปที ่ไม่ได้เป็ นอาหารออร์ แกนิ ค
(Risks related to non-organic foods) ว่า ผู้บริ โภคมีการตระหนักรู้ ถึงความเสี่ยงจากอาหารทัว่ ไปที่ไม่ได้ เป็ น
อาหารออร์ แกนิคซึง่ ได้ แก่ สารเคมีปนเปื อ้ น หรื อ ตกค้ างในอาหาร เป็ นต้ น จึงส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคตังใจซื
้ ้ออาหารออร์
แกนิค และ แนวความคิ ดความตัง้ ใจซื ้ออาหารออร์ แกนิ ค (Purchase intentions) นัน้ Papagiannidis, See-to &
Bourlakis (2014) ได้ อธิ บาย ถึงการตัง้ ใจซือ้ ว่า เมื่อผู้บริ โภคมีความผูกพันเกี่ ยวข้ องกันกับการซือ้ สินค้ าหรื อ
บริ การที่ทาให้ ตนเองพอใจและเมื่อผู้บริ โภคมีความพึงพอใจและได้ รับประสบการณ์ ที่ดีจากทังสิ
้ นค้ าหรื อบริ การก็
จะส่งผลให้ เกิดการเลือกซื ้อสินค้ าที่ตนเองพอใจก่อนเป็ นอันดับแรกรวมถึงอาจจะเกิดการซื ้อซ ้าในอนาคต
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แก
นิคโดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ปั จจัยการผลิตอาหารออร์ แกนิค (Production of organic foods) องค์ความรู้
เกี่ยวกับอาหารออร์ แกนิค (Knowledge on organic food) ปั จจัยแรงจูงใจที่รับรู้ ได้ (Perceived motives) ปั จจัย
เหตุผลที่จะซื ้ออาหารออร์ แกนิค (Reasons for buying organic foods) ปั จจัยระดับความน่าเชื่อถือของฉลาก
อาหารออร์ แกนิค (Level of trust in Labeling) ปั จจัยทัศนคติที่มีตอ่ อาหารออร์ แกนิค (Attitudes toward
organic food) คุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค (Characteristics of organic foods) ปั จจัยความเสี่ยงจาก
อาหารปกติทวั่ ไปที่ไม่ได้ เป็ นอาหารออร์ แกนิค (Risks related to non-organic foods) มีผลเชิงบวกต่อปั จจัย
ความตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แกนิค (Purchase intentions) โดยมีกรอบในการวิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
การผลิตอาหารออร์ แกนิค (Production

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

of organic foods)
องค์ความรู้ เกี่ยวกับอาหารออร์ แกนิค
(Knowledge on organic food)
แรงจูงใจที่รับรู้ได้ (Perceived motives)

เหตุผลที่จะซื ้ออาหารออร์ แกนิค
(Reasons for buying organic foods)

ความตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แกนิค
(Purchase intentions)

ระดับความน่าเชื่อถือของฉลากอาหาร
ออร์ แกนิค(Level of trust in Labeling)
ทัศนคติที่มีตอ่ อาหารออร์ แกนิค
(Attitudes toward organic food)
คุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค
(Characteristics of organic foods)
ความเสี่ยงจากอาหารปกติทวั่ ไปที่ไม่ได้
เป็ นอาหารออร์ แกนิค (Risks related to
non-organic foods)
Figure 1 Conceptual Framework

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Method) และใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ด้ ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากร คือกลุ่มประชากรคือ ผู้บริ โภค
ในเขตคลองเตย และ เขตสาทร เป็ นคนวัยทางานถึงเกษี ยณอายุแล้ ว ที่มีอายุ 31-50 ปี มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 25,000
บาทต่อเดือนและมีวิถีชี วิตต้ องการมีสุขภาพที่ ดี สาหรั บเขตคลองเตยพื น้ ที่ กล้ วยนา้ ไทยนัน้ ซึ่งตัง้ อยู่บ นถนน
พระราม4นันมี
้ บริ ษัทจานวนมากและมีซุปเปอร์ มาร์ เก็ตที่จาหน่ายอาหารออร์ แกนิค ดังนัน้ พืน้ ที่ส่วนนีจ้ ึงมีกลุ่ม
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ผู้บริ โภคที่ เป็ นวัย ทางานและมีกาลังซือ้ สูง เช่นกัน กับพื น้ ที่ สีลมเขตสาทรซึ่งพื น้ ที่ นีเ้ ป็ นที่ เป็ นแหล่งธุรกิ จของ
กรุ ง เทพมหานครซึ่งเป็ นที่ ตัง้ ของบริ ษัท จ านวนมากและมีจ านวนประชากรหนาแน่ น ดังนัน้ พื น้ ที่ นี จ้ ึงมีก ลุ่ม
ผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื ้อสูงอีกเช่นกัน ซึง่ สาเหตุที่เลือกพื ้นที่ 2 พื ้นที่นี ้เนื่องจากว่าเป็ นแหล่งที่ตงั ้
ของบริ ษัทประกอบกับกลุม่ คนวัยทางานซึง่ มีการศึกษาและกาลังซื ้อที่สงู และกระแสของอาหารออร์ แกนิคที่กาลัง
เป็ นนิยมซึง่ ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงกระแสได้ ง่ายจากสื่อ Social network ต่างๆ ด้ วย
กลุ่มประชากรของงานวิ จัย นี เ้ ป็ นประชากรที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขตคลองเตยและเขตสาทรมี ป ระมาณ
187,978 คน (สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) นักวิจยั มีการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยใช้
หลักการคานวณของ Cohen J. (1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น pilot test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม
G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7 เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจาก
นักวิจยั หลายท่าน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคานวณกาหนดค่า
เพาเวอร์ (1- β) เท่ากับ 0.85 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.15 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิพล
(effect size) เท่ากับ 0.0561115 (ซึง่ คานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.05313025) ผลที่ได้ คือ ขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ233 (Cohen 1977) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เก็บขนาดตัวอย่างเพิ่มเติมรวมเป็ น 270 ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ นา
ผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้ องกันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหา
ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ อัลฟ่ าของครอนบัค ได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.767–0.861 ซึ่งถื อว่ามีความเชื่ อมั่น สูง เนื่ องจากมีค่า
ใกล้ เคียง 1 และไม่ต่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ ประมาณ 15,000 – 30,000 บาทอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนหรื อรับจ้ างมีแนวโน้ มที่จะซื ้ออาหารออร์ แก
นิค1-2 ครั ง้ ต่อเดือน ถ้ าจะมีการซื ้ออาหารออร์ แกนิ คของพื น้ ที่กล้ วยนา้ ไทจะซือ้ ที่บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขา
พระราม4 และสาหรั บพืน้ ที่สีลมจะซื ้ออาหารออร์ แกนิคที่ ท็อปส์มาร์ เก็ต ถ้ าจะมีการซื ้ออาหารออร์ แกนิคจะมี
ค่าใช้ จ่ ายอยู่ที่ 200-500 บาท และอาหารออร์ แ กนิ คที่ เลื อกซื อ้ มากที่ สุดคือ ผักออร์ แกนิ ค ผลการศึก ษาและ
วิ เ คราะห์ ต ามสมมติ ฐ าน พบว่ า ยอมรั บ สมมติ ฐ าน แต่ มี เ พี ย งปั จ จั ย คุ ณ ลัก ษณะของอาหารออร์ แ กนิ ค
(Characteristics of organic foods) (β = 0.394) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตังใจที
้ ่อาหารออร์ แกนิคอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แกนิคได้ ร้อยละ
50.3และอีกร้ อยละ 49.7 เกิ ดจากอิทธิ พลตัวแปรอื่นๆ ที่ ไ ม่ได้ น ามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ ที่± 1.179 ส่วนปั จจัยการผลิ ตอาหารออร์ แกนิ ค (Production of organic foods) องค์ ความรู้ เกี ่ยวกับ
อาหารออร์ แกนิ ค (Knowledge on organic food) แรงจูงใจที ่รับรู้ ได้ (Perceived motives) เหตุผลที ่จะซื ้อ
อาหารออร์ แกนิ ค (Reasons for buying organic foods) ระดับความน่าเชื ่อถื อของฉลากอาหารออร์ แกนิ ค
(Level of trust in Labeling) ทัศนคติ ที่มีต่ออาหารออร์ แกนิ ค (Attitudes toward organic food) และความ
เสีย่ งจากอาหารปกติ ทวั่ ไปที ่ไม่ได้เป็ นอาหารออร์ แกนิ ค (Risks related to non-organic foods) ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตังใจที
้ ่อาหารออร์ แกนิคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01ดังตารางที่1 และค่า Variance Inflation Factor
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(VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มี ความสัมพันธ์ กันเอง หรื อไม่เกิ ด Multicollinearity (O’Brien,
2007) ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสร้ างสมการการถดถอยได้ ดงั นี ้
Y (ความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภค) = 1.179 + 0.394 (ปั จจัยคุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค)
Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors affecting the customers ’purchase
intentions, dependent variable: behavioral intentions, r = 0.503, R2 = 0.254, Constant= 1.719
Independent Variables

r

Stand Error

Beta

Sig.

VIF

Production of organic foods

0.116

0.053

0.047

0.385

1.037

Knowledge on organic food

0.161

0.049

-0.037

0.515

1.150

(Perceived motives)

0.213

0.035

0.061

0.265

1.047

(Reasons for buying organic foods) 0.296

0.050

0.088

0.130

1.177

(Level of trust in Labeling)

0.327

0.044

0.019

0.749

1.174

(Attitudes toward organic food)

0.356

0.062

0.087

0.138

1.208

(Characteristics of organic foods)

0.499

0.056

0.394*

0.000

1.274

(Risks related to non-organic foods) 0.503

0.041

0.075

0.193

1.163

* Significant level is .01

สรุป
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปั จจัยการผลิตอาหารออร์ แกนิค องค์
ความรู้ เกี่ยวกับอาหารออร์ แกนิค แรงจูงใจที่รับรู้ ได้ เหตุผลที่จะซื ้ออาหารออร์ แกนิค ระดับความน่าเชื่อถือของ
ฉลากอาหารออร์ แกนิค ทัศนคติที่มีตอ่ อาหารออร์ แกนิค คุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค ความเสี่ยงจากอาหาร
ปกติทั่วไปที่ ไม่ได้ เป็ นอาหารออร์ แกนิค ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการตัง้ ใจซือ้ อาหารออร์ แกนิคของผู้บริ โภคในเขต
คลองเตย และ เขตสาทร กรุ งเทพมหานครนัน้ มีเพียง
คุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิค (Characteristics of organic foods) ) (β = 0.394) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แกนิค นอกจากนัน้ ผลลัพธ์งานวิจยั นี ้ยังตรงกับงานวิจยั ในอดีตในแง่ที่ว่า คุณลักษณะของ
อาหารออร์ แกนิค เช่น รสชาติที่อร่ อยกว่าอาหารทั่วไป การเก็บรั กษา ความน่าสนใจเป็ นอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการ
ตังใจซื
้ อ้ ของผู้บริ โภคเป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Ergönül&Ergönül (2015) โดยงานวิจัยกล่าวว่า
ผู้บริ โภคมีการรับรู้ ในเชิงบวกต่อคุณลักษณะของสินค้ าก็ส่งผลต่อการตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แกนิค และ จากการทา
การสารวจพบว่าผู้บริ โภคในประเทศตุรกีเห็นว่าอาหารออร์ แกนิคมีรสชาติที่อร่ อยกว่าอาหารทัว่ ไปที่ไม่ได้ เป็ นออร์
แกนิคทังหมด
้
และยังพบว่าอาหารออร์ แกนิคดูน่าสนใจกว่าอาหารทัว่ ไป ดังนัน้ ผู้ประกอบการหรื อผู้จัดการทาง
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การตลาดของผลิตภัณฑ์ อาหารออร์ แกนิคควรนาผลการวิจัยนี ไ้ ปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดที่
เกี่ ยวข้ อง เช่น เน้ นสื่อสารถึงคุณลักษณะของอาหารออร์ แกนิ ค ในลักษณะของรสชาติรวมถึงคุณประโยชน์ ที่
ต่อต้ านโรคภัยต่างๆแก่ผ้ ูบริ โภคหลากหลายเพศและวัยเพื่ อเพิ่ มการตัง้ ใจซือ้ อาหารออร์ แกนิ คเพิ่ มขึน้ ได้ และ
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหรื อผู้จัดการทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ อาหารออร์ แกนิค ก็ไม่ควรเสียเวลาในการ
เน้ นการสร้ างกลยุทธ์ ในด้ านการผลิตอาหารออร์ แกนิค องค์ความรู้ เกี่ยวกับอาหาร แรงจูงใจที่รับรู้ ได้ เหตุผลที่ซื ้อ
อาหารออร์ แกนิค ระดับความน่าเชื่อถือของอาหารออร์ แกนิค ทัศนคติที่มีตอ่ อาหารออร์ แกนิค และความเสี่ยงจาก
อาหารปกติทวั่ ไปที่ไม่ได้ เป็ นอาหารออร์ แกนิค เนื่องจากปั จจัยเหล่านี ้นันไม่
้ มีผลต่อการตังใจซื
้ ้ออาหารออร์ แกนิค
ของผู้บริ โภค
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ปั จจัยที่มีผลเชิงบวกต่ อความตัง้ ใจซือ้ สมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชม
งานโมบายเอ็กซ์ โป 2559
Factors Positively Influencing Intention to Purchase Smartphones
of visitors in Mobile Expo 2016
ดารารัตน์ เที่ยงธรรม1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์2
Dararat Thiangthum1* and Penjira Kanthawongs2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโม
บายเอ็กซ์โป 2559 ประกอบด้ วย นวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความจงรั กภักดีในตราสินค้ า สื่ อโฆษณาที่มีผลทางด้ านอารมณ์ การส่งต่อข้ อมูล ความคิดสร้ างสรรค์ด้านการ
โฆษณา ผู้มีอิทธิพลในสังคม และความคาดหวังจากผลการดาเนินงาน โดยเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 330 คน จากผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุ งเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า ตัวแปรต้ นที่มีอานาจการพยากรณ์ ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความ
ตังใจซื
้ อ้ สมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์ โป 2559 ได้ ดีที่สุด คือ การส่งต่อข้ อมูล โดยค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ (β = 0.262) รองลงมา ได้ แก่ ผู้มีอิทธิพลในสังคม (β = 0.208) ความจงรักภักดี
ในตราสินค้ า (β = 0.192) นวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.188) ซึง่ ตัวแปรทัง้ 4 ตัวนี ้
สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อโมความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนในงานบายเอ็กซ์โป 2559 ได้ ร้อยละ 69.1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
The objective of this research was to study the factors positively influencing intention to
purchase smartphones of visitors in mobile expo 2016. The independent factors included personal
innovativeness in information technology, Mobile marketing, Brand loyalty, Emotional appeal,
Informativeness, Advertising creativity, Social influence and Performance expectancy affecting
consumers intention to purchase with survey questionnaire from 330 respondents of mobile expo
2016 at Queens Sirikit National Convention Center. The data analyzed using Multiple Regression
Analysis. The factors positively influencing intention to purchase smartphones of visitors in mobile
expo 2016 were Informativeness (β = 0.262), Social influence (β = 0.208), Brand loyalty (β = 0.192)
and Personal innovativeness in information technology (β = 0.188) at .01 level of significance
explaining 69.10% of the positive influence toward the consumers intention to purchase.
Key Words: Personal innovativeness in information technology Brand loyalty Informativeness Social influence
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คานา
สมาร์ ทโฟน (Smart phone) คือ เครื่ องมือสื่อสารประเภทหนึ่งที่ในปั จจุบนั ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง
และเป็ นเครื่ องมือที่ผ้ ใู ช้ งานสามารถทาการติดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ ต่างๆภายในเครื่ องได้ ตามความต้ องการของตนเอง
อีกทัง้ ยังเป็ นอุปกรณ์ ที่มีฟังก์ ชั่นเสริ ม เช่น การถ่ายภาพ การเข้ าถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ต สมาร์ ทโฟนมีความแตกต่างกับโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ โดยหลักๆ คือ โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ ผู้คน
ส่วนใหญ่ใช้ ในการโทรเพื่อการติดต่อสื่อสารเป็ นหลัก แต่สมาร์ ทโฟนจะใช้ ในการโทรติดต่อสื่อสารประกอบกับเน้ น
การติดต่อสื่อสารแบบใช้ แอปพลิเคชั่น เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต การติดต่อสื่อสารโดยผ่านแอพพลิเคชั่น
Facebook LINE หรื อแม้ กระทั่ง การเล่นเกมส์ การค้ นหาข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งสมาร์ ทโฟนจะมี
คุณสมบัติครอบคลุมในทุกๆ ด้ านมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่าวโดยง่าย คือ สมาร์ ทโฟนเป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาด
เล็กที่สามารถใช้ ในการโทรติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ นนั่ เอง
จากผลการสารวจของ Mobile Life 2013 โดย TNS เกี่ยวกับการใช้ โทรศัพท์มือถือ พบว่า อุปกรณ์ ที่คน
ไทยต้ องการใช้ มากที่ สุด คือ สมาร์ ทโฟน เนื่ องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ ต้องการใช้ โทรศัพท์ มือถื อเพื่อเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการใช้ โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อฟั งก์ชนั่ อื่นๆ ด้ วย เช่น แอพพลิเคชัน่ กล้ อง
ถ่ายรู ป ฟั งเพลง เป็ นต้ น (positioning, 2016) ดังนัน้ ในยุคปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนถือเป็ นอุปกรณ์ ติดตัวสาหรับผู้ใช้
ในสังคมไปแล้ ว เนื่องจากสมาร์ ทโฟนสามารถตอบสนองและเติมเต็มความต้ องการของผู้ใช้ ได้ ในทุกด้ าน ไม่ว่าจะ
เป็ น ฟั งก์ ชันที่ เข้ าใจง่าย การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่ ร วดเร็ วในทุกที่ ทุกเวลา สามารถอานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจาวันให้ กบั ผู้บริ โภคได้ เป็ นอย่างดี จนทาให้ สมาร์ ทโฟนกลายเป็ นปั จจัยหนึ่งในการดารงชีวิตของคนยุค
สมัยนี ้ ด้ วยเหตุนี ้จึงส่งผลให้ สมาร์ ทโฟนมียอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
สาหรั บสถานการณ์ ทางการตลาดของสมาร์ ทโฟนทั่วโลก ในปี 2559 ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย
ประเมินว่า มูลค่าตลาดสมาร์ ทโฟนทัว่ โลกมีการขยายตัว ประมาณร้ อยละ 17.1-19.9 จากปี 2558 ในขณะที่
มูลค่าตลาดสมาร์ ทโฟนในไทย มีการขยายตัวร้ อยละ 5.1-5.8 จากปี 2558 ปั จจุบันตลาดสมาร์ ทโฟนในไทย
ขยายตัวไม่มากนัก เนื่ องจากตลาดสมาร์ ทโฟนของไทยได้ รับ ผลกระทบจากเศรษฐกิ จ ที่ ยังไม่ฟื้น ตัวและหนี ้
ครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง แต่กลุม่ ผู้ประกอบการยังคงมีการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลและเป็ น
แรงผลักดันให้ ตลาดสมาร์ ทโฟนของไทยมียอดขายเติบโตและมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่ขยายตัวขึ ้นอย่างก้ าว
กระโดด (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2015)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ทาให้ เป็ นที่มาของการศึกษาปั จจัยเชิงบวกที่มีผลต่อความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้
เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทัศน์ จากงานวิจยั ของ Wong et al. and Ooi (2015) โดยอ้ างอิงทฤษฎี
นวัตกรรมส่วนบุคคลในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Agarwal and Prasad ( (8991หมายความถึง ความตังใจ
้
ของผู้บริ โภคแต่ละคนที่จะทดลองใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ซึง่ บุคคลจะมีนวัตกรรมการใช้ งานเทคโนโลยีใน
การแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนัน้ ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทางผู้วิจยั พิชญ์
สิณี ชัยวัฒนาสถิตย์ (2554) กล่าวว่า การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ การใช้ สื่อสัญญาณวิทยุเป็ นตัวกลาง
เชื่อมให้ ผ้ บู ริ โภคกับเวลา ความอ่อนไหวทางสถานที่ ข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ มีการนาเสนอสินค้ า บริ การ และแนวคิด
ด้ วยเหตุนี จ้ ึงเป็ นประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ของผู้ที่ ใ ช้ ก ารตลาดผ่ านโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ นอกจากนัน้ Dongwon,
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Junghoon, Yong and Mun (2015) กล่าวว่า ความภักดีในตราสินค้ า หมายถึง ความมุ่งมัน่ ที่จะใช้ บริ การหรื อ
ซือ้ สิ นค้ านัน้ อีกครั ง้ ซึ่งสอดคล้ องกับ ทฤษฎี การใช้ งานที่ น าไปสู่ความภัก ดีต่อตราสิน ค้ าโทรศัพท์ มือถื อของ
ผู้บริ โภค กล่าวคือ การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งานของผู้บริ โภค ซึง่ เป็ นลักษณะสาคัญที่นาไปสู่ความภักดีต่อการ
ใช้ บริ การต่อไป นอกจากนัน้ ทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่มีผลทางด้ านอารมณ์ ผู้วิจยั Lee and Hong (2016)
กล่าวว่า สื่อโฆษณาที่มีผลทางด้ านอารมณ์ เป็ นวิธีการของการชักชวนที่ออกแบบมา เพื่อสร้ างการตอบสนองทาง
อารมณ์กบั ข้ อความโดยใช้ เนื ้อหาทางอารมณ์ โดย (เช่น ภาพยนต์สยองขวัญ เรื่ องเศร้ า เพลงแห่งชัยชนะ เป็ นต้ น )
ข้ อเสนอทางอารมณ์ กบั วิธีการตอบสนองทางอารมณ์ อาจเรี ยกว่าความสัมพันธ์ ของการสร้ างแรงบันดาลใจทาง
ข้ อความให้ กบั ผู้บริ โภค (Alhabash et al. 2013) นอกจากนัน้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งต่อข้ อมูล ผู้วิจยั Lee and
Hong (2016) กล่าวว่า การส่งต่อข้ อมูล ถูกกาหนดให้ เป็ นความสามารถในการแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบเกี่ยวกั บ
ทางเลื อ กของผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนที่ ค้ ุมค่า ที่ สุด รวมทัง้ ยังครอบคลุมเกี่ ย วกับ เหตุผ ลเนื่ องจาก
ความสามารถในการช่วยในการตัดสินใจของผู้บริ โภคเกี่ ยวกับการยอมรั บข้ อความหรื อสื่อที่ นาเสนอออกมา
นอกจากนัน้ ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ด้านการโฆษณา Lee and Hong (2016) กล่าวว่า ความคิด
สร้ างสรรค์ ด้านการโฆษณาโดยเฉพาะในสื่อโฆษณาที่ ไม่ใ ช่สื่ อแบบดัง้ เดิมมีผ ลต่อความสนใจของผู้บ ริ โภค
(Reinartz and Saffert. 2013) ความน่าเชื่อถือในการสร้ างการรั บรู้ ของสื่อ และทัศนคติต่องานโฆษณา ซึ่ง
ความคิดสร้ างสรรค์ในงานโฆษณาที่มีประสิทธิ ภาพดีนนั ้ เกิดจากการนาเสนอข้ อมูลด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เลือกใช้ สถานที่ที่ผ้ บู ริ โภคไม่คาดคิด การเชื่อมโยง ข้ อมูลที่จะสื่อสารเข้ ากับสิ่งรอบตัวของผู้บริ โภค การสร้ างการ
โต้ ตอบระหว่างสื่อกับผู้บริ โภคเป็ นต้ น (Liu. 2014) นอกจากนัน้ กนกวรรณ กาญจนธานี (2557) กล่าวเกี่ยวกับ
ทฤษฎี ผู้มีอิทธิ พลทางสังคม ว่าหมายถึง การที่ผ้ ูใช้ ถูกชักจูงจากปั จจัยภายนอกให้ เปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจ
เกิดขึ ้นได้ หลายระดับซึง่ แต่ละระดับจะเกี่ยวข้ องกับกระบวนการที่แตกต่างในการชักจูงให้ คล้ อยตาม กระบวนการ
ที่เกี่ยวข้ องกับอิทธิพลทางสังคมที่สง่ ผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ใช้ นอกจากนัน้ Wong et al. and Ooi (2015)
กล่าวเกี่ยวกับ ทฤษฎีความคาดหวังจากผลการดาเนินงาน ว่าหมายถึง การที่ผ้ ใู ช้ เชื่อว่าเทคโนโลยีนนั ้ จะช่วยให้
การท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ ได้ ผ ลตอบแทนมากขึน้ หรื อได้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ เ ทคโนโลยี ม ากขึ น้
นอกจากนัน้ Lee and Hong (2016) กล่าวถึง ทฤษฎีความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภค หมายถึง ความตังใจเชิ
้
ง
พฤติกรรมที่จะพยายามซื ้อสินค้ าโดยการใช้ สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ว่าบุคคลได้ ท่มุ เทความ
พยายามมากน้ อยเพียงใด ที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ และ ยุธิดา สิรไอยรา (2557) กล่าวว่า ความตังใจซื
้ ้อสินค้ า
ของผู้บริ โภค เปรี ยบเสมือนความต้ องการซื ้อสินค้ าในอนาคต โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน เพื่อเลือกซือ้
สิน ค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของตนเองให้ มากที่ สุด จากงานวิ จัย พบว่า บริ ษัทที่ มีสิน ค้ าที่ มีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือจะส่งผลทางบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของผู้บริ โภค
ดังนัน้ งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ า
ขมงานโมบายเอ็กซ์ โป 2559 โดยมีสมมติฐานงานวิจัย คือ นวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
(Personal innovativeness in information technology) การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile marketing)
ความจงรักภักดีในตราสินค้ า (Brand loyalty) สื่อโฆษณาที่มีผลทางด้ านอารมณ์ (Emotional appeal) การส่งต่อ
ข้ อมูล (Informativeness) ความคิดสร้ างสรรค์ด้านการโฆษณา (Advertising creativity) ผู้มีอิทธิพลในสังคม
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(Social influence) และความคาดหวังจากผลการดาเนินงาน (Performance expectancy) มีความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

Figure 1 Research framework
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิ งสารวจ
(Survey Method) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากร คือ ผู้
เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ซึง่ เป็ นงานที่จดั ขึ ้นในช่วงวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริ กิ ติ์ กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ ห ลัก การคานวณของ
(Cohen, 1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น Pilot Test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.7
เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen (1977) และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจยั หลายท่าน
(Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) และ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคานวณกาหนดค่าเพาเวอร์ (1– β)
เท่ากับ 0.80 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.20 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size)
เท่ากับ 0.0288066 (ซึง่ คานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.0280) ผลที่ได้ คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ที่ต้องเก็บสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้อย่างน้ อยคือ จานวน 330 ดังนันกลุ
้ ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั นี ้เก็บเป็ นจานวน
330 ตัวอย่าง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน/รับจ้ าง แบรนด์ของสมาร์ ทโฟนที่ใช้ ส่วน
ใหญ่คือแบรนด์ Apple ความถี่ในการเปลี่ยน คือ ทุกๆ 3 ปี ปั จจุบนั มีโทรศัพท์ ใช้ 1 เครื่ อง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆที่ใช้ ส่วนใหญ่ คือ Tablet and iPad สถานที่ซื ้อโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนส่วนใหญ่เลือกซื ้อโทรศัพท์สมาร์ ทโฟ
นจากศูนย์บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS Shop/True Shop/Dtac Shop กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
ได้ รับประโยชน์อื่น ๆ จากการใช้ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต เว็บไซด์ที่เข้ าเป็ นประจาบนมือ
ถือคือ Facebook แอพพลิเคชัน่ ที่ชอบใช้ บนสมาร์ ทโฟนคือ Facebook ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
พบว่าตัวแปรต้ นที่มีอานาจการพยากรณ์ ความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ดีที่สดุ
คือ การส่งต่อข้ อมูล โดยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ (β = 0.262) รองลงมาได้ แก่ ผู้มีอิทธิพล
ในสังคม (β = 0.208) ความจงรั กภักดีในตราสินค้ า (β = 0.192) นวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (β = 0.188) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทาให้ ตวั แปรทั ง้ 4 ตัวนี ้ สามารถอธิบายอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ได้ ร้อยละ 69.1 และอีกร้ อยละ 30.9
เกิ ดจากอิทธิ พลตัวแปรอื่นๆที่ ไม่ได้ นามาศึกษา และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ที่ ±0.860 ส่วน
การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อโฆษณาที่มีผลทางด้ านอารมณ์ ความคิดสร้ างสรรค์ด้านการโฆษณา ความ
คาดหวังจากผลการดาเนินงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559
อย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้สามารถแสดงผลการวิจยั ได้ ดงั Table 1 และสามารถสร้ างสมการการถดถอยได้ ดงั นี ้ Y (ความตังใจ
้
ซื ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559) = 0.860 + 0.262 (การส่งต่อข้ อมูล) + 0.208 (ผู้มีอิทธิพล
ในสังคม) + 0.192 (ความจงรักภักดีในตราสินค้ า) + 0.188 (นวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ) +
0.188
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Table 1 Results of multiple regression analysis of factors positively influencing intention to
purchase smartphones of visitors in mobile expo 2016, dependent variable: Intention to Purchase,
r = 0.691, R2= 0.477 , Constant(a) = 0.860
Independent Variables

r

Stand Error

Beta

Sig.

VIF

นวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.495

0.050

.188**

0.000

1.631

การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

0.550

0.057

-.019

0.751

2.127

ความจงรักภักดีในตราสินค้ า

0.608

0.043

.192**

0.000

1.505

สื่อโฆษณาที่มีผลทางด้ านอารมณ์

0.614

0.053

-.022

0.709

2.137

การส่งต่อข้ อมูล

0.658

0.059

.262**

0.000

1.915

ความคิดสร้ างสรรค์ด้านการโฆษณา

0.658

0.052

-.070

0.217

1.981

มีอิทธิพลในสังคม

0.684

0.051

.208**

0.000

1.874

ความคาดหวังจากผลการดาเนินงาน

0.691

0.053

.148

0.018

2.351

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
จากการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป
2559 ด้ านนวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ความจงรั กภักดีใน
ตราสินค้ า สื่อโฆษณาที่มีผลทางด้ านอารมณ์ การส่งต่อข้ อมูล ความคิดสร้ างสรรค์ด้านการโฆษณา ผู้มีอิทธิพลใน
สัง คม และความคาดหวังจากผลการดาเนิ น งาน พบว่า ตัว แปรต้ น ที่ มีอ านาจการพยากรณ์ ค วามตัง้ ใจซื อ้
สมาร์ ทโฟนของผู้เข้ าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ได้ ดีที่สดุ คือ การส่งต่อข้ อมูล โดยค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยของ
การพยากรณ์ เท่ากับ (β = 0.262) รองลงมา ได้ แก่ ผู้มีอิทธิพลในสังคม (β = 0.208) ความจงรักภักดีในตรา
สินค้ า (β = 0.192) นวัตกรรมส่วนบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.188) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับ Lee and Hong (2016) กล่าวว่า การส่งต่อข้ อมูล ถูกกาหนดให้ เป็ นความสามารถใน
การแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบเกี่ยวกับทางเลือกของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าที่สดุ รวมทังยั
้ งครอบคลุม
เกี่ยวกับเหตุผลเนื่องจากความสามารถในการช่วยในการตัดสินใจของผู้บริ โภคเกี่ยวกับการยอมรับข้ อความหรื อ
สื่อที่นาเสนอออกมา รวมทังสอดคล้
้
องกับที่ กนกวรรณ กาญจนธานี (2557) กล่าวเกี่ยวกับ ทฤษฎีผ้ มู ีอิทธิพลทาง
สังคม ว่าหมายถึง การที่ผ้ ใู ช้ ถูกชักจูงจากปั จจัยภายนอกให้ เปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายระดับซึง่ แต่
ละระดับจะเกี่ยวข้ องกับกระบวนการที่แตกต่างในการชักจูงให้ คล้ อยตาม กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับอิทธิพลทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ใช้ รวมทังสอดคล้
้
องกับ Dongwon, Junghoon, Yong and Mun
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(2015) กล่าวว่า ความภัก ดีใ นตราสิ นค้ า หมายถึง ความมุ่งมั่นที่ จ ะใช้ บ ริ ก ารหรื อซือ้ สิ น ค้ านัน้ อีก ครั ง้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับทฤษฎี การใช้ งานที่นาไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้ าโทรศัพท์มือถือของผู้บริ โภค กล่าวคือ การรับรู้
ความง่ายในการใช้ งานของผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นลักษณะสาคัญที่นาไปสู่ความภักดีต่อการใช้ บริ การต่อไป รวมทัง้
สอดคล้ องกับ Wong et al. and Ooi (2015) โดยอ้ างอิงทฤษฎี นวัตกรรมส่วนบุคคลในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
้
้ บริ โภคแต่ละคนที่จะทดลองใช้ เทคโนโลยี
ของ Agarwal and Prasad ( (8991หมายความถึง ความตังใจของผู
สารสนเทศใหม่ๆ ซึง่ บุคคลจะมีนวัตกรรมการใช้ งานเทคโนโลยีในการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่ อความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์
ในเขตคลองเตยและบางบอน กรุงเทพมหานคร
Factors Positively Affecting Opinion of Online Advertisement of Consumers
in Klong Toei and Bangbon Districts in Bangkok
สาวิตรี ศรีวิมลศิริ1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์
Sawitree Srivimolsiri1* and Penjira Kanthawongs

บทคัดย่ อ
งานวิจยั จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ โฆษณาออนไลน์ ปั จจัยด้ านสารสนเทศ ปั จจัยด้ านความบันเทิง ปั จจัยด้ านความกังวลเกี่ยวกับ ความเป็ น
ส่วนตัวออนไลน์ ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้ านความเป็ นประโยชน์ และปั จจัย
ด้ านปฏิกิริยาต่อต้ าน ที่มีผลเชิงบวกต่อ ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ด้ วยแบบสอบถาม
จ านวน 290 ชุด จากกลุ่มประชากร ในเขตคลองเตยและบางบอน จัง หวัด กรุ งเทพมหานคร ในช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม 2558 และวิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ ความถดถอยเชิ งพหุคูณ พบว่า มีเพี ย งปั จ จัย ความรู้ เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการใช้ โฆษณาออนไลน์ (β = 0.179) และ ปั จจัยความบันเทิง (β = 0.186) ซึ่งสามารถอธิ บาย
อิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีตอ่ โฆษณาออนไลน์ได้ ร้อยละ 51.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
The researchers attempted to study the positive influence of factors affecting opinion of
online behavioral advertisement of consumers in Klong-toey and Bangbon districts, Bangkok. The
independent factors were online behavioral advertising knowledge statement, information,
entertainment, online privacy concerns, credibility, economy, usefulness, and reactance. The authors
received 290 respondents from people in Klong-toey and Bangbon districts, Bangkok during May
2016. The data were analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers also found that
the following independent factors were tested in order to be positively affected attitude of online
behavioral advertisement of the consumers at .01 level of significance: online behavioral advertising
knowledge statement (β = 0.179) and entertainment (β = 0.186), explaining 51.5% of the influence
towards opinion of online behavioral advertisement.

Key Words: online behavioral advertising, online privacy concerns, opinion of online behavioral advertisement
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คานา
การโฆษณา (Advertising) มีบทบาทสาคัญมากสาหรับการทาธุรกิจ เพราะการโฆษณาเป็ นหนึ่งในตัว
แปรสาคัญในการเพิ่มยอดขายของสินค้ า ส่งผลให้ แต่ละธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยธุรกิจจะต้ องมีการปรับ ตัว
ในเรื่ องกลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงและตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายให้ ได้ มากที่สดุ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปไกลกว่าเมื่อก่อนมาก อินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาท
สาคัญในชีวิตประจาวัน และได้ เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้ ต่างจากเดิมออกไป ทุกวันนีค้ นเราใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่
บนโลกออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นการแชร์ เรื่ องราวของตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รับข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ หรื อ
แม้ แต่การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ ด้ วยเหตุนี ้เอง ทาให้ รูปแบบการโฆษณาขององค์กรธุรกิจเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
นักธุรกิจเริ่ มหันมาให้ ความสาคัญกับโฆษณาออนไลน์ มากขึน้ เพราะนอกจากจะเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ จานวน
มหาศาลแล้ ว โฆษณาออนไลน์ยงั มีหลายช่องทางและยังได้ รับความสนใจสูงอีกด้ วย
โฆษณาออนไลน์เป็ นช่องทางการสร้ างรายได้ สาหรับผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากมาย
โดยครอบคลุมตังแต่
้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ ไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรื อ SME ซึง่ ส่งผล
ให้ เม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ของไทยมีแนวโน้ มเติบโตอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม การโฆษณาของประเทศไทยยัง
อยู่ในระยะกาลังเริ่ มต้ นที่จะเปลี่ยนจากการใช้ งบประมาณส่วนใหญ่ไปกับสื่อโฆษณาโทรทัศน์ มาสู่การกระจาย
งบประมาณมายังสื่อโฆษณาออนไลน์ โดยผู้ประกอบการที่ใช้ งบประมาณโฆษณาออนไลน์ในระดับสูง จะเป็ น
กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มสินค้ าอุปโภคบริ โภค ซึ่งสื่อโฆษณาออนไลน์ นนสามารถ
ั้
ตอบโจทย์ ก ารเข้ าถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายได้ เ ป็ นอย่ า งดี ส่ ง ผลให้ ผ้ ู ประกอบการกลุ่ม ดัง กล่ า วมี ก ารแบ่ ง
งบประมาณมาใช้ กบั สื่อโฆษณาออนไลน์มากขึ ้นเรื่ อยๆ ทาให้ สดั ส่วนเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์เปรี ยบเทียบกับเม็ด
เงินโฆษณาโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ทางศูนย์วิจยั กสิกรไทย (2559) คาดว่าในปี พ.ศ. 2559
เม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ น่าจะมีมลู ค่า 13,800-15,000 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตร้ อยละ 40-52 จากปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี ้ แนวโน้ มของผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยยังเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดูได้ จากผลสารวจ
ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ พบว่า ประเทศไทยมีผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตจานวน 53 ล้ านคน จากจานวนประชากรทังหมด
้
67
ล้ านคน โดยแบ่งเป็ นผู้ชาย 27 ล้ านคน และ ผู้หญิง 26 ล้ านคน โดยอัตราการเติบโตของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตของชาว
ไทยในแต่ละเดือนตลอดปี พ.ศ. 2558 มีการเติบโตมากกว่าปี พ.ศ. 2557 ในทุกๆ เดือน ซึง่ เดือนเมษายนเป็ น
เดือนที่คนใช้ อินเทอร์ เน็ตสูงที่สดุ จากผลสารวจดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ ว่า โฆษณาออนไลน์ในประเทศไทยเป็ น
ช่องทางในการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ น่าสนใจและแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการ
โฆษณาที่เปลี่ยนไป (MarketingOops, 2559)
ปั จจัยที่ทาให้ การโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว มีหลายประการ เช่น
การเพิ่มขึน้ ของผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต ค่าใช้ จ่ายในการผลิตและค่าสื่อโฆษณาที่ไม่สูงมากนัก การดาเนินการที่
รวดเร็ วและไม่ย่งุ ยาก และจานวนของเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก ทาให้ มีพื ้นที่สาหรับการโฆษณาสินค้ าและ
บริ การอีกมากมาย ด้ วยเหตุนี ้โฆษณาออนไลน์จึงถู กนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือใช้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความ
ได้ เปรี ยบแก่ธุรกิจกันอย่างแพร่ หลาย (ภาวุธ พงษ์ วิทยภานุ, 2550)
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เนื่องจากการโฆษณาออนไลน์ เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ถกู นามาเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้
โฆษณาออนไลน์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว ทาให้ ธุรกิจต่างๆ เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการจาเป็ นต้ องพัฒนารู ปแบบการโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ได้ อย่างรวดเร็ ว มีความทันสมัย และตรงกับ ความคิดเห็นของผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นที่มาของ
การศึกษาของงานวิจัยนี เ้ พื่ อค้ นหาว่าปั จจัยใดที่ มี อิท ธิ พลเชิ งบวกต่อ ความคิดเห็น ของผู้บริ โภคมีต่อโฆษณา
ออนไลน์ในเขตคลองเตยและบางบอน กรุ งเทพมหานคร ตลอดจนสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างความ
คิดเห็นที่ดีของผู้บริ โภคได้ อย่างสมบูรณ์ แบบ เพื่อพัฒนาสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ ให้ ตรงตามความต้ องการและ
สร้ างยอดขายที่เพิ่มมากขึ ้น
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทศั น์นนั ้ Smit, Van Noort, & Voorveld (2014) นาเสนอทฤษฏีเรื่ อง ความรู้
เกี ่ยวกับพฤติ กรรมการใช้โฆษณาออนไลน์ (Online behavioral advertising knowledge) หมายถึง โฆษณา
รู ปแบบพิเศษที่กาหนดเป้ าหมายโดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติก รรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต ซึง่ จะมา
จากติดตังคุ
้ กกี ้ในคอมพิวเตอร์ สว่ นตัว นอกจากนันทฤษฏี
้
ความกังวลเกี ่ยวกับความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ (Online
privacy concerns) หมายถึง ระดับที่ผ้ บู ริ โภคเป็ นกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการรุ กรานของสิ ทธิในการป้องกันการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลกับคนอื่นๆ บนเว็บไซต์ นอกจากนัน้ นักวิจยั ในจีน Wang & Sun (2010) ยังกล่าวว่า
ทฤษฏีสารสนเทศ (Information) เป็ นหนึ่งในหน้ าที่ที่สาคัญของการโฆษณา เนื่องจาก สารสนเทศ เป็ นการให้
ข้ อมูลที่มีความหมายแก่ผ้ บู ริ โภค จากงานวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการใช้ อินเทอร์ เน็ตนันเกิ
้ ดจากการค้ นหาข้ อมูล ที่
มีความหมายในการใช้ งานของผู้บริ โภคเพื่อแก้ ปัญหาหรื อข้ อสงสัยที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันของผู้บริ โภค อีกทัง้
ยังพบว่า ข้ อมูลสินค้ านัน้ มีผลเชิงบวกกับ ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์
ส่วนแง่ทฤษฏีความบันเทิ ง (Entertainment) มีกลุ่มนักวิจยั พบว่า ความบันเทิงเป็ นส่วนประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของการโฆษณา ซึง่ เชื่อมต่อทางอารมณ์ระหว่างความรู้ สกึ ของผู้บริ โภคและข้ อความจากตราสินค้ า
นอกจากนันทฤษฏี
้
ความน่าเชื ่อถื อ (Credibility) ทางผู้วิจยั ได้ กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือเป็ นปั จจัยบ่งชี ้ที่แข็งแกร่ ง
สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ เมื่อผู้บริ โภคเชื่อว่าโฆษณาออนไลน์มีความน่าเชื่อถือก็จะเกิดความ
เชื่อมัน่ และผู้บริ โภคจะมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อโฆษณาออนไลน์ นอกจากนันทฤษฏี
้
เศรษฐกิ จ (Economy) ทาง
ผู้วิจยั ได้ กล่าวว่า เศรษฐกิจ คือ บทบาทสาคัญที่สดุ ในการทานายความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ ผู้คนส่วน
ใหญ่เชื่อว่าโฆษณาออนไลน์มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและมีแนวโน้ มที่จะมี ความคิดเห็นที่ดีต่อโฆษณา
ออนไลน์ โดย Bleier & Eisenbeiss (2015) ได้ กล่าวถึงแนวความคิดทฤษฏี เรื่ องความเป็ นประโยชน์
(Usefulness) ว่า ผู้บริ โภคจะรั บรู้ ถึงประโยชน์ ของโฆษณา เมื่อโฆษณานัน้ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริ โภค
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ข้ อความของโฆษณาที่ เกี่ ยวข้ องกับ สถานการณ์ และข้ อมูลส่วนตัวของผู้บริ โภค การปรั บ
โฆษณาให้ เข้ ากับเป้าหมายและและความคิดของผู้บริ โภคนัน้ ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงประโยชน์และอยากจะรู้ จกั
ในตัวสินค้ ามากขึน้ นอกจากนัน้ ทฤษฏี เรื ่ องปฏิ กิริยาต่อต้าน (Reactance) หมายถึง ภาวะที่ผ้ ูบริ โภคมีความ
ต้ องการที่จะได้ อิสรภาพทางตัวเลือกกลับคืนมา จึงทาการต่อต้ านโฆษณา นอกจากนัน้ แนวความคิดทฤษฎี เรื่ อง
ความคิ ดเห็นของผูบ้ ริ โภคที ่มีต่อโฆษณาติ ดตามพฤติ กรรมออนไลน์ (OBA Opinion) Celebi (2015) ได้ กล่าวถึง
ว่า ความรู้ สึกของผู้บริ โภคในการชมโฆษณาออนไลน์ เช่น ความสนใจในตัวสินค้ า หรื อ สนใจในส่วนลดสินค้ า
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หรื อ ความไว้ ใจเว็บไซต์ที่ชมโฆษณาว่ามีความปลอดภัยในการเข้ าชม หรื อ ความชอบรู ปแบบโฆษณาออนไลน์ที่
มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอที่ตรงกับวิถีการใช้ งานของผู้ชม เป็ นต้ น
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มอี ิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่
มีต่อโฆษณาออนไลน์ ในเขตคลองเตยและบางบอน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในการสารวจครั ง้ นี เ้ ลือกเขตบาง
บอน เพราะมีจุดเด่นในเรื่ องทาเลที่ตงซึ
ั ้ ง่ อยู่ในโซนสีเขียว เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้ อยและหนาแน่นปาน
กลาง โดยมีย่านการค้ าและเขตอุตสาหกรรมภายในพื ้นที่ ส่วนอีก 1 เขตที่ทางผู้วิจยั เลือก คือ เขตคลองเตย เพราะ
เขตคลองเตยถือเป็ นย่านที่เป็ นหัวใจหลักของกรุ งเทพมหานคร เป็ นศูนย์รวมกลางคมนาคมหลักจุดหนึ่งของเมือง
หลวง มีความเจริ ญ และมีประชากรที่ ห นาแน่น อีกทัง้ ยังอยู่ใจกลางเมืองและมีสถานที่ สาคัญ มากมาย ด้ วย
ศักยภาพของทาเลที่ดีเยี่ยมนี ้ ทาให้ เขคตลองเตยเป็ นศูนย์ รวมของหลากหลายสิ่ง นอกจากจะเป็ นย่านธุรกิ จ
สาคัญที่เต็มไปด้ วยบริ ษัทชันน
้ าต่างๆ มากมาย ย่านนี ้ยังเต็มไปด้ วยแหล่งไลฟ์สไตล์มีระดับอีกหลากหลายเช่นกัน
โดยการสารวจครัง้ นี ้ใช้ ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม
2559 โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ โฆษณาออนไลน์ (Online behavioral
advertising knowledge statement) ปั จจัยสารสนเทศ (Information) ปั จจัยความบันเทิง (Entertainment)
ปั จจัยความกังวลเกี่ ยวกับความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ (Online Privacy Concerns) ปั จจัยความน่าเชื่ อถื อ
(Credibility) ปั จจัยเศรษฐกิจ (Economy) ปั จจัยความเป็ นประโยชน์ (Usefulness) ปั จจัยปฏิกิริยาต่อต้ าน
(Reactance) มีผลเชิงบวกต่อปั จจัย ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ (OBA Attitude) โดยมี
กรอบในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent Variable)
ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ โฆษณาออนไลน์
(Online Behavioral Advertising Knowledge)
statement)
สารสนเทศ (Information)
ความบันเทิง (Entertainment)
ความกังวลเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวออนไลน์
(Online Privacy Concerns)

ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีตอ่ โฆษณา
ติดตามพฤติกรรมออนไลน์
(OBA Opinion)

ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
เศรษฐกิจ (Economy)
ความเป็ นประโยชน์ (Usefulness)
ปฏิกิริยาต่อต้ าน (Reactance)

Figure 1 Conceptual framework
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Method) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากร คือ
กลุ่มประชากร ในเขตคลองเตยและเขตบางบอน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร นักวิจัยมีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
สารวจ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งผู้วิจัยได้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั ง้ นี ้ โดยใช้ หลักการ
คานวณของ Cohen J. (1977) จากแบบสอบถามที่เป็ น pilot test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power
เวอร์ ชนั่ 3.1.7 เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัย
หลายท่าน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคานวณกาหนดค่าเพาเวอร์
(1- β) เท่ากับ 0.90 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.10 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (effect
size) เท่ากับ 0.0584 (ซึง่ คานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.0552) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
283 (Cohen, 1977) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เก็บขนาดตัวอย่างเพิ่มเติมรวมเป็ น 290 ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ นาผลลัพธ์ การตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้ องกันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบัคได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.671 – 0.898 ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมัน่ สูง เนื่องจากมีค่าใกล้ เคียง 1 และไม่
ต่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท อาชีพนิ สิต/นักศึกษา ส่วนใหญ่เข้ าชมใช้ งานโฆษณาออนไลน์ โดยมี
ความถี่ 3 ครัง้ ต่อวัน และเข้ าชมโฆษณาออนไลน์โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันในแต่ละครัง้ คือ น้ อยกว่า 5 นาที
ส่วนใหญ่เข้ าชมโฆษณาออนไลน์จากอุปกรณ์สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเข้ าชมโฆษณาออนไลน์จากเว็บไซต์
ผ่านเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มากที่ สุด และเข้ าชมโฆษณาออนไลน์ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค
(Facebook) มากที่สุด ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรั บสมมติฐาน แต่มีเพียงปั จจัย
ความรู้ เกี ่ยวกับพฤติ กรรมการใช้โฆษณาออนไลน์ (Online behavioral advertising knowledge) (β = 0.179)
และปั จจัยความบันเทิง (Entertainment) (β = 0.186) มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณา
ติดตามพฤติกรรมออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สามารถอธิบายอิทธิพลต่อความคิดเห็นของ
ผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์ได้ ร้อยละ 51.5 และอีกร้ อยละ 48.5 เกิดจากอิทธิพลตัวแปร
อื่น ๆ ที่ ไ ม่ไ ด้ นามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ์ ที่ ± 0.799 ส่วนปั จจัย สารสนเทศ
(Information) ความกังวลเกี ่ยวกับความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ (Online privacy concerns) ความน่าเชื ่อถื อ
(Credibility) เศรษฐกิ จ (Economy) ความเป็ นประโยชน์ (Usefulness) และปฏิ กิริยาต่อต้าน (Reactance) ไม่มี
อิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ดังตารางที่ 1และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
กันเอง หรื อไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007) ซึง่ ผู้วิจยั สามารถสร้ างสมการการถดถอยได้ ดงั นี ้ Y (ความ
คิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์ ) = 0.799 + 0.186 (ความบันเทิง) + 0.179
(ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ โฆษณาออนไลน์)
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Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors affecting opinion of online
advertisement of consumers, dependent variable: opinion of online advertisement of consumers,
r = 0.515, R2 = 0.265, Constant = 0.799
Independent Variables

r

Stand Error

Beta

Sig.

VIF

Online behavioral advertising knowledge

0.364

0.073

0.179*

0.003

1.359

Information

0.282

0.066

0.044

0.472

1.431

Entertainment

0.341

0.054

0.186*

0.003

1.423

Online privacy concerns

0.262

0.055

0.126

0.027

1.233

Credibility

0.159

0.053

-0.049

0.431

1.492

Economy

0.304

0.055

0.127

0.051

1.608

Usefulness

0.377

0.061

0.146

0.023

1.558

Reactance

0.094

0.056

0.060

0.267

1.121

* Significant level is .01

สรุป
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
โฆษณาออนไลน์ สารสนเทศ ความบัน เทิ ง ความกังวลเกี่ ย วกับ ความเป็ นส่วนตัวออนไลน์ ความน่าเชื่ อถื อ
เศรษฐกิจ ความเป็ นประโยชน์ และปฏิกิริยาต่อต้ าน ที่มีผลต่อ ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์
ของผู้บริ โภค ในเขตคลองเตยและเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร มีเพียง ปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
โฆษณาออนไลน์ (β = 0.179) และ ปั จจัยความบันเทิง (β = 0.186) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดเห็นของ
ผู้บริ โภคที่มีตอ่ โฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์ นอกจากนัน้ ผลลัพธ์ งานวิจยั นี ้ยังตรงกับงานวิจยั ในอดีตในแง่
ที่วา่ ความบันเทิงเป็ นส่วนประกอบหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการโฆษณา ซึง่ เชื่อมต่อทางอารมณ์ ระหว่าง
ความรู้ สึกของผู้บริ โภคและข้ อความจากแบรนด์สินค้ า ในปั จจุบันนัน้ การแข่งขันทางการตลาดมีการแข่งขันที่
ค่อนข้ างสูง ผู้โฆษณาจึงต้ องใช้ โฆษณาที่มีความน่ าเชื่อถือและมีความสนุกสนานในทางที่สร้ างสรรค์เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้บริ โภค (Wang & Sun, 2010) รวมทัง้ (Celebi, 2015) ได้ กล่าวว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อ
ความบันเทิ งแสดงให้ เห็น ถึง ความคิดเห็น ที่ ดีต่อการโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิ จัยของ
Okazaki (2007) และ Zhou & Bao (2002) โดยงานวิจยั กล่าวว่า ผู้บริ โภคนันแสดงให้
้
เห็นถึงความสาคัญของ
ความบันเทิง ซึง่ ความบันเทิงนันมี
้ ส่วนช่วยให้ มีความสนุกสนานและช่วยในการผ่อนคลาย โดยแสดงออกถึงการ
เข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตนานยิ่งขึน้ และมีการเชื่อมต่อบ่อยมากขึน้ ดังนั น้ ผู้ประกอบการหรื อผู้จัดการทางการตลาด
ทางด้ านโฆษณาออนไลน์ควรนาผลการวิจยั นี ้ไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดที่เกี่ยวข้ อง โดยมุ่งเน้ น
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ความบันเทิงมาเป็ นลาดับแรก เนื่องจากชีวิตประจาวันของผู้คนสมัยใหม่เริ่ มเป็ นส่วนหนึ่งของความบันเทิงแบบ
ดิจิตอล ทาให้ การรั บรู้ สื่ อต่างๆมีการเข้ าถึงได้ ง่าย การทาโฆษณาออนไลน์ ให้ มีความบันเทิงและมีคุณภาพ จะ
สามารถสร้ างความผ่อนคลายให้ กบั ผู้บริ โภคและลดความตึงเครี ยดจากสภาวะต่างๆ ได้ อีกทังยั
้ งเป็ นสร้ างความ
คิดเห็นที่ดีต่อผู้บริ โภคอีกด้ วย งานวิจัยในอนาคตนักวิจัยสามารถเก็บข้ อมูลกับผู้บริ โภคในเขตอื่นๆ หรื อจังหวัด
อื่นๆ ตลอดจนศึกษาปั จจัยทางด้ านวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นหรื อจังหวัดต่างๆ ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ชมโฆษณาออนไลน์เหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไรได้
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การรั บรู้ ของลูกค้ าต่ อการส่ งเสริมการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Customers’ Perception on Promotion Mix of CentralFestival Hatyai
จิดาภา หนูสมตน1 พัฒธนวดี มัทยาท1 และ อรจันทร์ ศิริโชติ1*
Jidapa Noosomton1, Patthanawadee Mattayat1 and Orachan Sirichote1*

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ (1) เพื่ อศึก ษาระดับ การรั บ รู้ ของลูก ค้ าต่ อการส่ง เสริ ม การตลาดของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ (2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบระดับ การรั บรู้ ของลูกค้ าต่อการส่งเสริ ม
การตลาด จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษาของลูกค้ า กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ลูก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารห้ างสรรพสิ น ค้ า เซ็น ทรั ล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ านวน 400 คน สุ่มตัวอย่ างแบบสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
SPSS สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One-way ANOVA ผลการวิจยั พบว่า (1) ลูกค้ า
รับรู้ การส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ลูกค้ าที่
มี เ พศ อาชี พ สถานภาพ รายได้ และระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล เฟสติวลั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ (3) ลูกค้ ากลุ่มอายุแตกต่างกัน มี การรั บรู้ การ
ส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ในภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกัน ยกเว้ นด้ าน
การขายโดยใช้ พนักงานขาย

ABSTRACT
This research aims (1) to study the level of customers’ perception on promotion mix of
CentralFestival Hatyai and (2) to compare the customers’ perception on promotion mix by their
gender, age, occupation, marital status, income level and education level. The sample is 400
customers of CentralFestival Hatyai using convenient sampling method. The research instrument is
questionnaires with  of 0.85. SPSS was employed for statistical analysis, including frequency,
percentage, mean, standard deviation and one-way Anova. The result reveals that (1) the customers
have high level of perception on promotion mix of CentralFestival Hatyai (2) the customers with
different gender, occupation, marital status, income level and education level, have no different level
of perception on overall promotion mix of CentralFestival Hatyai and (3) the customers with different
age, have different level of perception on overall promotion mix of CentralFestival Hatyai and each
dimensions of the promotion mix except on personal selling.
Key Words: Promotion mix, CentralFestival, Hatyai
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บทนา
การดาเนิ นธุรกิ จเกือบทุกประเภทต้ องพบกับปั ญหาภาวะทางเศรษฐกิ จและสภาพการแข่งขันที่ จะมี
ความรุ นแรงเพิ่มสูงขึ ้นอยู่เสมอซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในจังหวัดสงขลาซึง่ เป็ นหัวเมืองเศรษฐกิจทาง
ภาคใต้ นนั ้ มีการเข้ ามาของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่หลากหลายรู ปแบบทังที
้ ่ เป็ นค้ าปลีกแบรนด์ระดับประเทศและ
ค้ าปลีกแบรนด์ระดับโลก ผู้ประกอบการค้ าปลีกในทุกระดับ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีความกระตือรื อร้ น และ
ปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมถึงต้ องทาความรู้ จกั และรู้ ใจลูกค้ าให้ ดีขึ ้นกว่าที่เป็ นมาในอดีต
เซ็นทรัลเป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่อยู่คปู่ ระเทศไทยมายาวนานและเป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่มีจานวนสาขามาก
ที่ สุด ในประเทศแห่ งหนึ่ง ห้ างสรรพสิ น ค้ า เซ็น ทรั ล เฟสติวัล หาดใหญ่ เปิ ดดาเนิ น กิ จ การเมื่อปี พ.ศ. 2556
(เซ็นทรัล, 2559) ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ใหญ่ที่สุด มีสินค้ าและบริ การแบรนด์ดงั มากที่สดุ ในจังหวัด
สงขลา กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดเพื่อดึงลูกค้ าทัง้ ในจังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้ เคียง และชาวต่างชาติ เช่น
ชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ ให้ มาจับจ่าย ซื ้อสินค้ าที่ ห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ จึงถือเป็ นกล
ยุทธ์การตลาดที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้ นๆ
การส่งเสริ มการตลาด หมายถึง การที่ธุรกิจตังใจส่
้ งสาร กระตุ้นและยา้ เตือนผู้บริ โภคทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าที่จดั จาหน่าย ทังนี
้ ้การเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าและ/หรื อบริ การ รวมถึง
ตราสินค้ าของบริ ษัทมิได้ เกิดจาการโฆษณาแต่เพี ยงอย่างเดียว ในความเป็ นจริ งแล้ วส่วนประสมการส่งเสริ ม
การตลาด ประกอบด้ วย (1) การโฆษณา (2) การประชาสัมพันธ์ (3) การขายโดยใช้ พนักงานขาย (4) การส่งเสริ ม
การขาย และ (5) การตลาดทางตรง (Kotler and Keller, 2016) ทังนี
้ ้เครื่ องมือส่งเสริ มการตลาดช่วยเพิ่มมูลค่า
ตราสินค้ าได้ หลายวิธีตงแต่
ั ้ การสร้ างการรั บรู้ แบรนด์ของห้ าง รวมถึงแบรนด์ของสินค้ าและ/หรื อบริ การที่มีขาย
เฉพาะในห้ างสรรพสินค้ า CentralFestival Hatyai การสร้ างภาพลักษณ์เชิงบวก ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความรู้ สกึ ที่ดีต่อ
ห้ าง รวมถึงช่วยกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้ าและห้ างให้ แน่นเฟ้นยิ่งขึน้ ฉะนัน้ จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ทาง
ห้ างสรรพสินค้ าต้ องการทราบว่าส่งเสริ มการตลาดที่จดั ไปนัน้ ลูกค้ ามีความรับรู้ ตอ่ ส่งเสริ มการตลาด (สิ่งเร้ า) ของ
ห้ างสรรพสินค้ าอยู่ในระดับใด การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ลกู ค้ าเลือก จัดระเบียบ และแปลความหมายของ
สิ่งเร้ า ให้ กลายเป็ นสิ่งที่มีความหมายและสอดคล้ องกัน (Kotler and Keller, 2016) โดยการรับรู้ ของลูกค้ าเป็ นสิ่ง
สาคัญยิ่ง เนื่องจากเป็ นพื ้นฐานที่จะนาไปสู่พฤติกรรม การกระทาต่างๆ ของลูกค้ าในภายหลัง เช่น ไปช้ อปปิ ง้ ที่
ห้ าง เลือกซื ้อสินค้ าของทางห้ าง เป็ นต้ น
ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง “การรับรู้ ของลูกค้ าต่อการส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั หาดใหญ่ ” เพื่อให้ ทราบถึงระดับการรับรู้ ของลูกค้ าเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตลาดของห้ าง ได้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าในแต่
ละกลุม่ อายุ นอกจากนี ้ข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั ยังสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริ มการตลาดแก่
ธุรกิจ สินค้ า และบริ การอื่นๆ ได้ อีกด้ วย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ งสารวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการรั บรู้ ของลูกค้ าต่อการ
ส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการรับรู้ ของ
ลูกค้ าต่อการส่งเสริ มการตลาดของห้ างจาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา
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ของลูกค้ า สมมติฐาน คือ ลูกค้ าที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้
อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ ตอ่ การส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรัลเฟส
ติวลั หาดใหญ่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ จานวน
400 คน การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกโดยคณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองที่บริ เวณหน้ า
ห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เครื่ องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม ซึง่ มีเนือ้ หาแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี ้ (1) แบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ
อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา (2) แบบสอบถามพฤติกรรมศาสตร์ และ
(3) แบบสอบถามการส่งเสริ มการตลาดประกอบด้ วย ด้ านการโฆษณา ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการ
ส่งเสริ มการขาย ด้ านการตลาดทางตรง ด้ านการขายโดยใช้ พนักงานขาย วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั นา
แบบสอบถามแจกให้ กับ ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรั ลเฟสติวลั หาดใหญ่ และเก็บ
แบบสอบถามกลับคืนด้ วยตนเองโดยใช้ เวลาในการดาเนินการดาเนินการประมาณ 2 สัปดาห์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ (1) ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานในการอธิ บ ายข้ อ มูล ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และข้ อมูลพฤติกรรมศาสตร์ และ (2) ใช้ สถิตอนุมานในทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA: F-test) เมื่อพบความแตกต่างของระดับการรับรู้ ของลูกค้ าต่อการ
ส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวลั หาดใหญ่ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ผู้วิจัยจึงทาการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธี LSD
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการวิจยั คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของลูกค้ า ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ตัวแปรตามที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ คือ ระดับการรับรู้ ของลูกค้ าต่อ การ
ส่งเสริ มการตลาด ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงาน ด้ านการส่งเสริ มการ
ขาย และด้ านการตลาดทางตรง
Independent variables

Dependent variables

Demographic factors
Gender
Age
Marital status
Occupation
Income level
Education level

Level of customers’
perceived promotion mix
Advertising
Public relation
Personal selling
Sale promotion
Direct marketing

Figure 1 Conceptual framework
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 มี
อายุตงแต่
ั ้ 21-30 ปี จานวน 163 คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 มีอาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.0 มีสถานภาพ โสด จานวน 294 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.5 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5000 บาท
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.0
Table 1 Mean and standard deviation of CentralFestival Hatyai’s promotion mix
Promotion mix
SD
̅
Advertising
3.39
0.72
Public Relations
3.41
0.74
Sales Promotion
3.40
0.79
Direct Marketing
2.94
0.99
Personal Selling
3.70
0.60
Total
3.37
0.57

Rank
4
2
3
5
1
N/A

ลูกค้ ามีระดับการรับรู้สว่ นประสมการส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ลูกค้ ามีความรับรู้ ตอ่ ส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการขายโดยใช้ พนักงานขายมากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการโฆษณา และด้ านการตลาดทางตรง ตามลาดับ (ดูตารางที่ 1)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ลูกค้ าที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อาชี พ
สถานภาพ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และระดับ การศึก ษาแตกต่ า งกัน มีก ารรั บ รู้ การส่ ง เสริ ม การตลาดของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวลั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ (2) ลูกค้ าที่ มีอายุต่างกัน มีการรั บรู้ ส่วนประ
สมการสื่อสารการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้ านพบว่า ลูกค้ าที่มีอายุต่างกันมีระดับการรั บรู้ ต่อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ า เซ็นทรั ลเฟส
ติวลั หาดใหญ่ ด้ านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ดูตารางที่ 2) ผู้วิจยั จึงทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธี LSD ดังแสดงในตารางถัดไป
จากตารางที่ 3 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลูกค้ ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีระดับการรับรู้ ด้านการโฆษณาของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ แตกต่างกับ
ช่วงอายุ 31-40 ปี 41- 50 ปี และตังแต่
้ 50 ปี ขึ ้น โดยลูกค้ ากลุม่ อายุน้อยกว่า มีระดับการรับรู้ ด้านการโฆษณาสูง
กว่าลูกค้ ากลุม่ ที่มีอายุมากกว่า
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Table 2 One-way ANOVA result
Advertising

Between Groups
Within Groups
Total
Public relation Between Groups
Within Groups
Total
Sale promotion Between Groups
Within Groups
Total
Direct
Between Groups
marketing
Within Groups
Total
Personal selling Between Groups
Within Groups
Total
Total
Between Groups
Within Groups
Total

SS
28.135
177.995
206.130
15.485
200.483
215.969
20.789
230.842
251.631
24.215
364.345
388.560
0.406
14.956
142.362
12.488
115.228
127.716

df
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399
4
395
399

MS
7.034
0.451

F
15.609***

Sig.
0.000

3.871
0.508

7.628***

0.000

5.197
0.584

8.893***

0.000

6.054
0.922

6.563***

0.000

0.102
0.359

0.283

0.889

3.122
0.292

10.702***

0.000

*** Significance at 0.001
** Significance at 0.01
* Significance at 0.05

Table 3 Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s advertising by age
groups
Mean Difference
̅
Age
20
21-30
31-40
41-50
50
3.57
0.02372
0.32219*
0.71022*
0.63690*
 20
21-30
3.55
0.29846*
0.68650*
0.61317*
31-40

3.25

41-50

2.86

 50

2.93

*

-

0.38804*

0.31471

-

-0.07333
-

Significance at 0.05
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Table 4 Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s public relation by age
groups
Mean Difference
̅
Age
20
21-30
31-40
41-50
50
3.48
-0.07342
0.14693
0.43781*
0.50299*
 20
21-30
3.55
0.22035
0.51123*
0.57641*
31-40

3.33

41-50

3.04

 50

2.98

*

-

0.29088*

0.35606

-

0.06518
-

Significance at 0.05

จากตารางที่ 4 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลูกค้ ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
กลุม่ อายุ 21-30 ปี มีระดับการรับรู้ ด้านประชาสัมพันธ์ของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ แตกต่างกับ
ช่ ว งอายุ 31-40 ปี 41- 50 ปี และตัง้ แต่ 50 ปี ขึน้ โดยลูก ค้ า กลุ่มอายุ น้ อ ยกว่ า มี ร ะดับ การรั บ รู้ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์สงู กว่าลูกค้ ากลุม่ ที่มีอายุมากกว่า
Table 5 Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s sale promtion by age
groups
Mean Difference
̅
Age
20
21-30
31-40
41-50
50
3.67
0.21958
0.46875*
0.64072*
0.63258*
 20
21-30
3.45
0.24917*
0.42114*
0.41299*
31-40

3.20

41-50

3.03

 50

3.03

*

-

0.17197

0.16383

-

-0.00815
-

Significance at 0.05

จากตารางที่ 5 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลูกค้ ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีระดับการรั บรู้ ด้ านการส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวลั หาดใหญ่
แตกต่างกับช่วงอายุ 31-40 ปี 41- 50 ปี และตังแต่
้ 50 ปี ขึ ้น โดยลูกค้ ากลุ่มอายุน้อยกว่า มีระดับการรับรู้ ด้าน
การส่งเสริ มการตลาดสูงกว่าลูกค้ ากลุม่ ที่มีอายุมากกว่า
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Table 6 Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s direct marketing by
age groups
Mean Difference
̅
Age
20
21-30
31-40
41-50
50
3.00
-0.15746
0.26389
0.50314*
0.46970*
 20
21-30
3.16
0.42135
0.66061
0.62716*
31-40

2.74

41-50

2.50

 50

2.53

*

-

0.23926

0.20581

-

-0.03345
-

Significance at 0.05

จากตารางที่ 6 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลูกค้ ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
กลุม่ อายุ 21-30 ปี มีระดับการรับรู้ ด้านการตลาดทางตรงของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ แตกต่าง
กับช่ วงอายุ 31-40 ปี 41- 50 ปี และตัง้ แต่ 50 ปี ขึน้ โดยลูกค้ ากลุ่มอายุน้อยกว่า มีร ะดับ การรั บรู้ ด้ านการ
การตลาดทางตรงสูงกว่าลูกค้ ากลุม่ ที่มีอายุมากกว่า

สรุป
ลูกค้ ามีระดับการรับรู้ ตอ่ การส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และการรับรู้ ด้ านการประชาสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุธิ
กาญจน์ บัวน้ อย (2548) ที่ศึกษาเรื่ อง “การส่งเสริ มการตลาดที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
สินค้ าของผู้บริ โภคจากห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล และโรบินสัน หาดใหญ่ ” ลูกค้ ากลุ่มอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
การส่งเสริ มการตลาดของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ในภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกัน ยกเว้ น
ด้ านการขายโดยใช้ พนักงานขาย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. การขายโดยใช้ พ นัก งานขายเป็ นจุ ดเด่ น ของห้ า งที่ ลูก ค้ า รั บ รู้ ดัง นัน้ ทางห้ างควรมี ก ารคัด เลื อ ก
ฝึ กอบรม และมีโปรแกรมจูงใจในพนักงานขายของห้ างมีความรู้ รั กงานบริ การ และมีความกระตือรื อร้ นในการ
ขายและให้ บริ การลูกค้ าอย่างเต็มความสามารถ
2. การตลาดทางตรงของทางห้ างยังไม่เป็ นที่ รับรู้ ของลูกค้ าเท่าที่ควร แต่การตลาดทางตรงนัน้ เป็ นอีก
ช่องทางในการสื่อสารและการขายที่เป็ นอยู่ในกระแสความนิยมของลูกค้ าในปั จจุบนั ทังในกลุ
้
่มลูกค้ าวัยรุ่ น วัย
ทางาน และลูกค้ าสูงวัย ทางห้ างจึงควรพัฒนาระบบการตลาดทางตรงให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. การตลาดทางตรง ควรให้ ความสนใจกับกลุ่มคนอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ50 ปี ขึ ้นไปเพราะกลุ่ม
ลูกค้ ากลุ่มนีย้ ังมีระดับการรั บรู้ ที่ต่ากว่า กลุ่มลูกค้ าอายุน้อย แต่เป็ นกลุ่มที่ มีกาลังซื ้อ จึงควรเน้ นการให้ ความ
สะดวกสบายและให้ ความรู้ เกี่ยวกับการเข้ าถึงการตลาดทางตรงของห้ างแก่ลกู ค้ าวัยดังกล่าวให้ มากขึ ้น เพื่อเพิ่ม
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ช่องทางในการซือ้ สินค้ ามากขึน้ เช่น ความง่ายในการสมัครแอพพิเคชั่นของทางห้ าง อาจจะเป็ นการติดตัง้
แอพพิเคชัน่ ผ่านการสแกน QR โค้ ดเพื่อความง่าย หรื อสร้ าง Official accounts เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วต่อ
การรับส่งข้ อมูลข่าวสาร
4. การรับรู้ ของกลุม่ ลูกค้ าอายุน้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี และ 31-40 ปี มีการรับรู้ ในด้ านของการโฆษณา
ที่ไม่ตา่ งกัน ซึง่ อยู่ในระดับการรับรู้ ที่สงู ดังนันทางห้
้
างควรเน้ นการโฆษณาที่ม่งุ เน้ นไปยังกลุ่มลูกค้ าอายุน้อยกว่า
20 ขึ ้นไป กลุม่ 21-30ปี และกลุม่ 31-40ปี โดยอาจเลือกโฆษณาสินค้ าที่เจาะกลุม่ ลูกค้ าอายุน้อยโดยเฉพาะ
5. การประชาสัมพันธ์ เน้ นไปที่กลุม่ คนอายุ ต่ากว่า 20 ปี กลุ่ม 21-30 ปี และกลุ่ม31- 40 ปี โดยการจัด
กิจกรรม ที่เน้ นให้ ความบันเทิงที่สร้ างความสนุกสนาน ความแปลกใหม่ มุ่งเน้ นไปที่การเที่ยวแบบครอบครัว เช่น
การจัดแสดงแฟชัน่ โชว์หรื อการแสดงจากดารา นักร้ อง หรื อผู้ที่มีชื่อเสียง การแสดงสัตว์ การแข่งขัน เป็ นต้ น
6. การส่งเสริ มการขายควรเน้ นไปที่ ลูกค้ าทุกกลุ่ม โดยการมุ่งเน้ นการส่งเสริ มการขายในรู ป ลดราคา
ตามเทศกาล เช่น เทศการปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน เทศกาลคริ สต์มาส การให้ ราคาสมาชิก เป็ นต้ น
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ทัศนคติของลูกค้ าต่ อส่ วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
จังหวัดสงขลา
Customers’ Attitude towards the Service Marketing Mix of Major Cineplex, Songkhla Province
อาอีชะฮ์ หละหมัน1 นูรียา หมีนปาน1 และ อรจันทร์ ศิริโชติ1*
Arechah Lahman1, Nureeya Meenpan1 and Orachan Sirichote1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของโรง
ภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับทัศนคติของลูกค้ าต่อส่วนประสม
การตลาดบริ การจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ภูมิลาเนา สถานภาพ
ของลูกค้ า กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา จานวน 400 ราย
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจัย ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
SPSS ในการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way Anova ผลการวิจยั พบว่า (1)
ลูกค้ ามีทศั นคติตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(2) ลูกค้ าที่ มีเพศ อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริ การในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และ (3) ลูกค้ าที่ มีอายุ การศึกษา รายได้ และภูมิลาเนาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริ การในภาพรวมแตกต่างกัน

ABSTRACT
This research aimed (1) to study the level of customers’ attitude towards service marketing
mix of Major Cineplex and (2) to compare the customers’ attitude level towards service marketing mix
by their gender, age, education level, income level, occupation and residence. The sample was 400
customers of Major Cineplex. The research instrument was questionnaires with  of 0.88. SPSS was
employed for statistical analysis, including frequency, percentage, mean, standard deviation,
independent sample t-test and one-way Anova. The result revealed that (1) the customers had high
level of attitude towards the service marketing mix of Major Cineplex (2) the customers with different
gender, occupation and marital status had no different level of attitude towards the service marketing
mix and (3) the customers with different age, education level, income level and residence had
different level of attitude towards the service marketing mix of Major Cineplex.
Key Words: Service marketing mix, Major Cineplex, Songkhla
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บทนา
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เป็ นธุรกิจบันเทิงที่ได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เห็นได้ จาก
การชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ ยงั คงเป็ นกิจกรรมอันดับแรกๆ ที่ลกู ค้ าเลือกในยามที่ต้องการผ่อนคลายจาก
การดาเนินชีวิตที่เร่ งรี บท่ามกลางปั ญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้ า เนื่องจากสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ประกอบกับ
มีราคาที่ไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับกิจกรรมบันเทิงรู ปแบบอื่น ส่งผลให้ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ยงั เป็ นธุรกิจที่สามารถ
ขยายตัวได้ แม้ จะต้ องเผชิญกับปั จจัยลบต่างๆ ทังด้
้ านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างในปั จจุบนั โดยผู้ประกอบการ
ในตลาดต่างมีการขยายสาขากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ าที่เพิ่มมากขึ ้น
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นผู้ให้ บริ การความบันเทิงแบบครบวงจรโดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ โรงภาพยนตร์
และเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ และให้ บริ การโรงภาพยนตร์ ในระบบมัลติเพล็กซ์รายใหญ่ในประเทศ
ไทยและเป็ นเครื อข่ายโรงภาพยนตร์ ที่มีการเติบโตสูงเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ ปั จจุบนั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เน้ น
เปิ ดสาขาควบคูก่ บั โครงการศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ าและห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่เพื่อลดต้ นทุนการดาเนินการ
(เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , 2559)
จังหวัดสงขลามีชายแดนติดประเทศเพื่ อบ้ าน คือ ประเทศมาเลเซี ย มีช ายหาดสวยงามเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย มีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ น
จานวนมาก สงขลาเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้ าสาคัญในภาคใต้ มีธุรกิจแบรนด์ระดับประเทศและแบรนด์
ระดับโลกเข้ ามาดาเนินการในจังหวัดส่งผลให้ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจรุ นแรง ทั ง้ นี ้รวมถึงธุรกิจโรงภาพยนตร์ ใน
จังหวัดสงขลาปั จจุบนั นี ้เปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ แบบดังเดิ
้ มขาดความได้ เปรี ยบเชิง
การแข่งขันจึงทาให้ ในจังหวัดสงขลาปั จจุบัน มีเพียงโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ทัง้ สิ ้น 3 แห่ง ได้ แก่ (1) อีจีวี
โลตัส สงขลา (2) ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ หาดใหญ่ และ (3) หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ที่ต่าง
เป็ นสาขาที่ อ ยู่ ใ นห้ างสรรพสิ น ค้ า หรื อ โมเดริ น เทรด ซึ่ง เป็ นจุ ด แวะพัก ช้ อ ปปิ ้งและรั บ ประทานอาหารของ
นักท่องเที่ยว
ในภาพรวมธุรกิจโรงภาพยนตร์ ประสบปั ญหาการแข่งขันรุ นแรงและอัตรากาไรของธุรกิจลดลง (พาขวัญ
ปละวุฒิ, 2554) ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การตลาด ให้ ความสาคัญกับลูกค้ า และดูแล
ลูกค้ าอย่างจริ งจังมากขึ ้นเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริ ง จากการทบทวนวรรณกรรมกลยุทธ์ ที่สาคัญ
ประการหนึ่งสาหรั บธุรกิจบริ การ คือ ส่วนประสมการตลาดบริ การซึ่งประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
การตลาด ส่งเสริ มการตลาด บุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ เป็ นเครื่ องมือหลักที่ธุรกิจบริ การ
ต้ องบูรณาการร่ วมกันเพื่อความสาเร็ จในการแข่งขัน (อรจันทร์ ศิริโชติ, 2556)
ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษา “ทัศนคติของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์” เพื่อนาผลการศึกษาในครัง้ นี ้ไปเป็ นแนวทางให้ กบั ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกาหนดกล
ยุทธ์การตลาดบริ การให้ สอดรับกับทัศนคติของลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซ๊ นีเพล็กซ์
จังหวัดสงขลา” เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของลูกค้ าต่อส่วนประสม
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การตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับทัศนคติของ
ลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ
ภูมิลาเนา สถานภาพของลูกค้ า
สมมติ ฐ าน คือ ลูก ค้ าที่ มีลัก ษณะส่ว นบุคคล ได้ แ ก่ เพศ อายุ การศึก ษา รายได้ อาชี พ ภูมิ ล าเนา
สถานภาพแตกต่างกัน มีทศั นคติตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์แตกต่างกัน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซ๊ นีเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา จานวน 400 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น แล้ วนาไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหา โดยข้ อคาถามทังหมดที
้
่นามาใช้ ในการวิจยั ทุกข้ อนันมี
้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องมากกว่า 0.60
แล้ วนาแบบสอบถามที่ปรับแก้ จากข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ วไปทดลองใช้ จานวน 40 ชุด วิเคราะห์ ได้ ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88
งานวิจัยนีใ้ ช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามด้ วยตนเองรวมทัง้ สิ ้น
400 ชุด ระหว่างวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม – วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทุกวัน บริ เวณหน้ าโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ (1) อีจีวี โลตัส สงขลา จานวน 133 ชุด (2) ไดอาน่า ซีนี
เพล็กซ์ หาดใหญ่ จานวน 133 ชุด และ (3) หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ จานวน 134 ชุด
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
Independent-Samples t-test และ One-way Anova

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 269 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.30
มีอายุ 21-30 ปี จานวน 227 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.80 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ
64.50 มีรายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 248 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.00 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
จานวน 289 คน คิดเป็ นร้ อยละ72.30 ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในจังหวัด สงขลา จานวน 287 คน คิดเป็ นร้ อยละ
71.80 มีสถานภาพ โสด จานวน 349 คน คิดเป็ นร้ อยละ 87.30
Table 1 Mean and standard deviation of Major Cineplex’s service marketing mix
Service marketing mix
SD

Rank

Product
Price
Place
Promotion
People
Physical evidence
Process
Total

3
6
4
5
2
1
2
N/A

3.82
3.35
3.78
3.60
3.87
3.95
3.87
3.75
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ลูกค้ าส่วนใหญ่มีงานอดิเรก คือ ฟั งเพลง จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.00 ชอบรายการโทรทัศน์
ประเภทละคร จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.80 ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 36.30 ชอบกีฬาแบตมินตัน จานวน 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.00 ทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จากสื่ออินเตอร์ เน็ต จานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.50 เห็นด้ วยกับการเซ็นเซอร์ จานวน
211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.80 เห็นว่าการนาเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ ในแต่ละครัง้ ใช้ เวลานาน จานวน 193 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 48.30 เห็นว่าการชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เป็ นแหล่งบันเทิงสาหรับครอบครัว จานวน 207
คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.80 ชอบภาพยนตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา จานวน 168 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.00 ชอบ
ภาพยนตร์ แนวโรแมนติก จานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.50 เข้ าชมภาพยนตร์ ในวันเสาร์ -อาทิตย์ จานวน
259 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.80 ชมภาพยนตร์ เฉลี่ยต่อเดือน 1-3 ครัง้ จานวน 275 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.80 ชม
ภาพยนตร์ ในช่วงเวลา 13.00-14.59 น. จานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.30
ตารางที่ 1 แสดงทัศนคติของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
จังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้ ามีทัศนคติของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ จังหวัดสงขลาภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ลูกค้ ามีทศั นคติด้านหลักฐาน
ทางกายภาพมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ด้ านบุคคล ด้ านกระบวนการ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการตลาด ด้ าน
ส่งเสริ มการตลาด และด้ านราคาตามลาดับ
Table 2 Independent sample t-test and one-way ANOVA result
Service
T-test
F - test
marketing
Gender
Age
Education
Income
Occupation
mix
(t)
(F)
(F)
(F)
(F)

Residence
(F)

Status
(F)

Product
Price
Place
Promotion
People
Physical evidence
Process
Total

2.083
1.561
2.331
0.904
2.921*
3.848**
0.482
2.441*

0.339
0.555
0.183
6.662***
0.054
3.703*
0.341
1.025

1.362
0.325
1.681
0.900
1.147
0.353
0.331
1.272

9.473***
6.127***
9.984***
10.973***
3.441*
5.705***
2.668*
10.508***

1.634
5.953***
2.790**
3.090**
1.257
1.707
1.797
2.998*

3.908**
4.115**
2.919*
5.698***
1.728
3.611**
1.110
4.653***

2.786*
0.981
1.023
5.668***
0.313
2.586*
1.290
2.230

*** Significance at 0.001
** Significance at 0.01
* Significance at 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า ลูก ค้ าที่ มีเพศ อาชี พ สถานภาพ แตกต่างกัน มีระดั บ ทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริ การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และลูกค้ าที่มี อายุ การศึกษา รายได้ ที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การในภาพรวมแตกต่างกัน
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เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติ ต่อส่วนประสมการตลาดบริ การราย
ด้ านทุกด้ านแตกต่างกัน โดยลูกค้ ากลุ่มอายุต่า กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริ การใน
ทุกด้ านสูงกว่ากลุม่ อื่นๆ
ลูกค้ าที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อส่วนประสมการตลาดบริ การรายด้ านทุกด้ านแตกต่างกัน
โดยลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และต่ากว่า มีทศั นคติต่อส่วนประสมการตลาดบริ การต่ากว่าลูกค้ าที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
ลูกค้ าที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีทศั นคติตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การรายด้ านทุกด้ านแตกต่างกัน โดย
ลูกค้ าที่มีรายได้ ต่ากว่า 20,000 บาท มีทศั นคติตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ ต่ากว่าลูกค้ าที่มี
รายได้ สงู กว่า 20,000 บาท
ลูกค้ าที่มีภมู ิลาเนาแตกต่างกัน มีทศั นคติตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การรายด้ านทุกด้ านแตกต่างกัน
โดยลูกค้ าที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา มีทศั นคติตอ่ ส่วนประสมการตลาดบริ การต่ากว่า ลูกค้ าที่มีภมู ิลาเนา
ในจังหวัดอื่นๆ

สรุป
ลูกค้ ามีทศั นคติต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซ๊ นีเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา
ภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ยกเว้ นด้ านราคาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุรเชษฐ
สุภา (2546) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อบริ การของโรงภาพยนตร์ ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ลูกค้ ามีทศั นคติต่อส่วนประสมการตลาดบริ การของโรงภาพยนตร์ ในด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการตลาดด้ านบุคลากร ด้ านหลักฐานทางกายภาพ ด้ านกระบวนการ อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้ นด้ านราคาและการส่งเสริ มการตลาดที่ลกู ค้ ามีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนัน้
ยังพบอีกว่าลูกค้ าที่มีเพศ อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริ การใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ลกู ค้ าที่มี อายุ การศึกษา รายได้ ที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน มีระดับทัศนคติตอ่ ส่วน
ประสมการตลาดบริ การในภาพรวมแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะที ไ่ ด้จากผลการวิ จยั
1. ส่วนประสมการตลาดบริ การที่ลูกค้ ามีระดับทัศนคติสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ด้ านหลักฐานทาง
กายภาพ ด้ านกระบวนการ และด้ านบุคลากร ดังนัน้ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ควรให้ ความสาคัญกลยุทธ์ การตลาด
บริ การด้ านหลักฐานทางกายภาพ ด้ านกระบวนการ และด้ านบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสภาพแวดล้ อมทังภาพ
้
นอกและสภาพแวดล้ อมภายในสถานประกอบการ รวมถึงเครื่ องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การ
เช่น เก้ าอี ้นั่ง เครื่ องบริ การจาหน่ายบัตร พืน้ ที่ในการนั่งรอคอยเพื่อเข้ าชมโรงภาพยนตร์ เป็ นต้ น ที่ ต้องทันสมัย
ใหม่ สะอาดและสะดวกสบายอยู่เสมอ และควรคัดเลือก จัดจ้ างบุคลากรที่มีความรู้ และมีจิตรั กการให้ บริ การ
รวมถึ ง การให้ ความรู้ เกี่ ย วกับ ภาพยนตร์ วงการภาพยนตร์ และเรื่ องราวที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ภาพยนตร์ แ ละโรง
ภาพยนตร์ ให้ กบั ทังพนั
้ กงานและลูกค้ า
2. ส่วนประสมการตลาดบริ การที่ลกู ค้ ามีระดับทัศนคติต่าสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ด้ านราคา ด้ านส่งสริ ม
การตลาด และด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ดังนันธุ
้ รกิจโรงภาพยนตร์ ควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ด้านราคาและด้ าน
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การส่งเสริ มการตลาดให้ มีความเหมาะสมหรื อสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ ามากขึน้ โดยอาจต้ องจัด
ระดับราคาและส่งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน ให้ กับลูกค้ าที่มี กลุ่มอายุ การศึกษา รายได้ ภูมิลาเนาที่ต่างกัน
เช่น มีการจัดราคาพิเศษสาหรั บลูกค้ ากลุ่มสูงวัยที่มีเวลาว่างที่ อาจไม่เหมือนกันกับลูกค้ ากลุ่มที่มีอายุอยู่ในวัย
เรี ยนหรื อวัยทางาน จัดราคาพิเศษสาหรับกลุม่ นักเรี ยนนักศึกษา จัดราคาและบริ การระดับสูงสาหรับกลุ่มลูกค้ าที่
มีรายได้ สงู และลูกค้ าที่มาจากต่างพื ้นที่ รวมถึงทาการโปรโมทภาพยนตร์ เช่น จัดงานเปิ ดตัวภาพยนตร์ และเชิญ
นักแสดงหรื อผู้กากับมาพบปะลูกค้ า ณ โรงภาพยนตร์ ในต่างจังหวัด
3. ธุ รกิ จโรงภาพยนตร์ ควรสื่อสารกับ ลูก ค้ าผ่านช่ องทางออนไลน์ สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมถึง
นาเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ โดยใช้ เวลาสันลง
้ และการนาเสนอตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์หรื อ
รี วิวผ่านทางโซเชียลและโทรทัศน์
4. การกาหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดบริ การทังในภาพรวมและรายด้
้
าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่ องทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคคล ด้ านหลักฐานทางกายภาพ และด้ าน
กระบวนการนัน้ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ควรคานึงถึงความต้ องการที่แตกต่างกันของลูกค้ า ในแต่ละช่วงอายุ และควร
ทาการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละวัย
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การรั บรู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่ อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของธนาคารไทยพาณิชย์
Customers’ Perception on Integrated Marketing Communication of Siam Commercial Bank,
Songkhla Province
ศิวกร สังขกุล1 ชลธิดา นุน่ สังข์1 และ อรจันทร์ ศิริโชติ1*
Siwakorn Sungkakul1, Chonthida noonsangand1 and Orachan Sirichote1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัย เรื่ อง “การรั บ รู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูร ณาการของ
ธนาคารพาณิ ชย์ ” มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการรั บรู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของธนาคารพาณิ ชย์ และ (2) เปรี ยบเทียบระดับการรั บรู้ การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการธนาคารไทยพาณิ ชย์ โดยจาแนกลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้ า ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้ าที่ใช้ บริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จังหวัดสงขลา จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึง่ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent
sample t-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดับการรับรู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่อการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (2) ลูกค้ าที่มีสถานภาพ
ทางครอบครั ว รายได้ เฉลี่ยแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคาร
พาณิชย์ในภาพรวมแตกต่างกัน

ABSTRACT
This research aims (1) to study the level of customers’ perception towards integrated
marketing communication (IMC) of Siam Commercial Bank (SCB) and (2) to compare the customers’
perception level towards IMC of SCB by their gender, age, marital status, occupation, income level
and education level. The sample is 400 SCB’s customers in Songkhla province. The research
instrument is questionnaires with  of 0.91. SPSS was employed for statistical analysis, including
frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and one-way Anova.
The result reveals that (1) the customers have high level of perception on IMC of SCB and (2) the
customers with different marital status and income level have different level of perception on IMC of
SCB.

Key Words: Integrated marketing communication, Siam Commercial Bank, Songkhla
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คานา
ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญในการเป็ นตัวกลางของการระดมเงินออมเข้ าสู่
ระบบการเงิน ช่วยในการจัดสรรเงินทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เป็ นตลาดเงินและแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
ของประเทศสาหรับผู้ประกอบการรายต่างๆ ได้ นาเงินทุนไปใช้ หมุนเวียนจนก่อให้ เกิดพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบันการประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีแนวโน้ มการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงมากขึน้ ด้ วย
เหตุประเทศไทยกาลังก้ าวเข้ าสู่การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC อย่างเต็มตัว ซึ่งการ
รวมตัวกันของภาคการธนาคารและการเปิ ดเสรี ด้านการธนาคารภายใต้ กรอบ AEC จะนามาสูก่ ารแข่งขันที่เข้ มข้ น
ขึน้ ในระบบธนาคารพาณิ ชย์ ของทุกประเทศสมาชิก จากนีไ้ ปธนาคารไทยพาณิ ชย์ จะต้ องเตรี ยมพร้ อมทัง้ การ
รับมือกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในประเทศ และพิจารณาโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปแข่งขันในต่างประเทศด้ วย ดังนัน้
ธนาคารไทยพาณิชย์จงึ จาเป็ นต้ องมีการปรับตัวเพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งทางการเงิน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร
และรองรั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ ข ององค์ ก รภายใต้ แ ผน SCB
Transformation ด้ วยการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้จะเป็ นการเปลี่ยนผ่านองค์กร ที่จะยกระดับองค์กรด้ วยการพลิกโฉม
งานทุกด้ านใหม่ทงหมด
ั้
วางเป้าหมายเป็ นองค์กรที่ได้ รับความชื่นชม เป็ น Most Admired Bank ที่จะต้ องมอบ
ประสบการณ์ ทางการเงินที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ า สร้ างความสุขในองค์กรให้ แก่พนักงาน และมีผลงานที่ผ้ ูถือหุ้นให้
ความไว้ วางใจ มุง่ สูค่ วามเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืน (การเงินธนาคาร, 2559)
จากเป้าหมายขององค์กรที่กล่าวมาข้ างต้ น ธนาคารไทยพาณิชย์จาเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารทังในด้
้ านการ
เผยแพร่ ข่าวสารของธนาคารและรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ ทงลู
ั ้ กค้ า พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้ เสี ย รู้ จัก องค์ ก ร ผลิตภัณ ฑ์ ข ององค์ ก ร รวมถึงเป้ าหมายขององค์ ก ร ซึ่งในท้ ายที่ สุดจะสามารถสร้ าง
ประสบการณ์ บริ การทางการเงินที่ยอดเยี่ยมให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC) หมายถึง ประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดขององค์กร และการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริ มการตลาดหลายเครื่ องมือ เพื่อให้ ข่าวสารและภาพลักษณ์ ที่สอดคล้ องกันและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(Kotler and Keller, 2016) ในที่นี ้ธนาคารต้ องสามารถประสมประสานการสื่อสารการตลาดหลายเครื่ องมือ
ได้ แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน การส่งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง เพื่อส่ง
ข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและผลิตภัณฑ์ได้ อย่างชัดเจนเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน และจับใจลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุม่
ถึงแม้ วา่ ธุรกิจจะรวบรวมความพยายามในการเสนอสิ่งเร้ าซึง่ ในที่นี ้ คือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ แต่ลูกค้ าทุกคนจะกระทาสิ่ง ต่างๆ เช่น ไปใช้ บริ การ หรื อเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินของธนาคารใดนัน้
ขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ ของแต่ละบุคคล การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ลกู ค้ าเลือก จัดการ และแปลความหมายของ
สารสนเทศอันเป็ นสิ่งเร้ า เพื่อให้ กลายเป็ นภาพรวมที่มีความหมายและสอดคล้ องกัน ทังนี
้ ้ลูกค้ ารับรู้ สารสนเทศ
ต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ตน อันได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้น และการสัมผัสทางกาย (Kotler and Keller, 2016)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่ อง “การรับรู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การของธนาคารไทยพาณิชย์” เพื่อนาผลการศึกษาในครัง้ นี ้ไปเป็ นแนวทางในพัฒนากลยุทธ์ การสื่อสารการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ผู้วิจยั หวังว่าข้ อมูลจากการศึกษาจะส่งผลประโยชน์
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ให้ กับ สถาบัน การเงิ น และการธนาคารในการสร้ างสรรค์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดแบบบูร ณาการให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย เรื่ อง “การรั บ รู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูร ณาการของ
ธนาคารพาณิชย์” เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลา
ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ และ (2) เปรี ยบเทียบระดับการรับรู้ การสื่อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการธนาคารไทยพาณิ ช ย์ โ ดยจ าแนกลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของลูก ค้ า ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สมมติฐาน คือ ลูกค้ าในจังหวัดสงขลาที่มีลกั ษณะส่วน
บุคคลประกอบด้ วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับการ
รับรู้ ตอ่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธนาคารไทยพาณิชย์แตกต่างกัน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การของธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดสงขลา จานวน 400 คน เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ มีเนื ้อหาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล
(2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริ การ และ (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดระดับ การรับรู้ เกี่ยวกับ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 5 ด้ าน ได้ แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้ พนักงาน การส่งเสริ มการขาย
การให้ ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง คณะผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองระหว่าง
วันที่ 15-25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย Independent Sample T-Test และ One-Way ANOVA
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการวิจยั คือ ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้ า ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ตัวแปรตามที่ใช้ ในการวิจัยนี ้ คือ ระดับการรับรู้ ของลูกค้ าต่อ การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านประชาสัมพันธ์ ด้ านการขายโดยพนักงาน ด้ านการส่งเสริ ม
การขาย และด้ านการตลาดทางตรง
Independent variables

Dependent variables

Demographic factors
Gender
Age
Marital status
Occupation
Income level
Education level

Level of customers’
perceived IMC
Advertising
Public relation
Personal selling
Sale promotion
Direct marketing

Figure 1: Conceptual Framework
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 249 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.25 มี
อายุ 21-30 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.75 สถานะภาพ โสด จานวน 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.00
ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.00 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ ที่ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.75 และ มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริ ญญาตรี
จานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.50
ลูกค้ าส่วนใหญ่ มีความถี่ในการใช้ บริ การต่อเดือน 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 138 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.50
ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้ า เกินกว่า 1ปี แต่ไม่เกิน 5ปี จานวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.25 ใช้ เวลาในการใช้
บริ การเฉลี่ย น้ อยกว่า 30 นาที จานวน 306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.50 ใช้ บริ การในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์และวัน
นักขัตฤกษ์ จานวน 214 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.50 ใช้ บริ การช่วง 13.00 – 16.00 น. จานวน 298 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 74.50 และส่วนใหญ่ใช้ บริ การประเภทเงินฝาก จานวน 239 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.75
Table 1 Mean and standard deviation of Customers’ Perception on SCB’s IMC
IMC
SD
Advertising
Personal selling
Sale promotion
Public relation
Direct marketing
Total

4.09
4.06
3.76
3.83
3.96
3.94

0.70
0.61
0.65
0.61
0.64
0.47

Rank
1
2
5
4
3
N/A

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ระดับ การรั บรู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ พบว่า ลูกค้ ามีระดับการรับรู้ ตอ่ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก เครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ลกู ค้ ารับรู้ เรี ยงตามลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านการโฆษณา ด้ านการขาย
โดยพนักงาน ด้ านการตลาดทางตรง ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านการส่งเสริ มการขายตามลาดับ
จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการการรับรู้ ของลูกค้ าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการของธนาคารพาณิ ชย์ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้ า พบว่า ลูกค้ าที่มีสถานภาพทาง
ครอบครั ว รายได้ เฉลี่ยแตกต่ างกัน มีระดับการรั บรู้ ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคาร
พาณิชย์ในภาพรวมแตกต่างกัน ในขณะที่ลกู ค้ าที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้
ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ลูกค้ าที่เพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ ด้านการขายโดยพนักงานแตกต่าง
กัน โดยลูกค้ าเพศชายมีการรับรู้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้ านการขายโดยพนักงานมากกว่าเพศ
หญิง
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ลูกค้ าที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ ด้านการการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยลูกค้ าอายุตงแต่
ั ้ 36 ปี ขึ ้น
ไปมีระดับการรับรู้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้ านการประชาสัมพันธ์ มากกว่ากลุ่มอื่นๆที่มีอายุน้อย
กว่า
ลูกค้ าที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน มีการรับรู้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้ าน
การโฆษณา ด้ านการขายโดยพนักงาน และด้ านส่งเสริ มการขายแตกต่างกัน โดยลูกค้ ากลุ่มสถานภาพโสดมี
ระดับการรับรู้ ด้านการโฆษณา ด้ านการขายโดยพนักงาน ด้ านส่งเสริ มการขายน้ อยกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส
และแยกกันอยู่
ลูก ค้ า ที่ มี ป ระกอบอาชี พ แตกต่ างกัน มี ก ารรั บ รู้ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบูร ณาการด้ า นการ
ประชาสัมพัน ธ์ แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา มีระดับการรั บรู้ ด้ านการประชาสัมพันธ์ น้อยกว่ากลุ่ม
อาชีพอื่นๆ
ลูกค้ าที่มีรายได้ เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการรั บรู้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้ านส่งเสริ มการ
ขายและด้ านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยลูกค้ าที่มีรายได้ มากกว่า 20,001 บาทขึ ้นไป มีระดับการรับรู้ การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้ านส่งเสริ มการขายและด้ านการประชาสัมพันธ์ มากกว่ากลุม่ อื่นๆ
ลูกค้ าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทุกด้ าน ได้ แก่
ด้ านการโฆษณา ด้ านการขายโดยพนักงาน ด้ านส่งเสริ มการขาย ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง
ไม่แตกต่างกัน
Table 2 Independent sample t-test and one-way ANOVA result
t-test
F-test
IMC
Gender
Age
Status Occupation
(t)
(F)
(F)
(F)
3.40*
Advertising
-0.47
1.75
1.40
2.72**
3.16*
Personal selling
1.60
0.92
3.15*
Sale promotion
0.58
1.24
2.11
3.31*
2.80*
Public relation
-0.20
2.87
Direct marketing
1.36
0.66
0.32
1.71
Total
3.04*
1.05
2.32
1.47

Income
(F)
1.83
2.02
4.02**
4.52**
1.48
4.41**

Education
(F)
0.13
1.81
1.47
0.93
2.50
1.02

*** Significance at 0.001
** Significance at 0.01
* Significance at 0.05

สรุป
ลูกค้ าของในจังหวัดสงขลามีระดับการรั บรู้ ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคาร
พาณิชย์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประสงค์ วงศ์กิจศักดา (2552) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “ความ
พึง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริ การต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ ก ารของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ใน
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กรุ งเทพมหานคร” ที่พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริ มการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ทังในภาพรวม
้
และรายด้ านอยู่ในระดับมาก และลูกค้ าที่มีสถานภาพทางครอบครัว รายได้ เฉลี่ยแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ ต่อ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะที ไ่ ด้จากผลการวิ จยั
1. ธนาคารควรเพิ่มการรั บรู้ ของลูกค้ าเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขายให้ มากขึน้ เช่น ณ ช่วงเวลาที่มีการ
จัดทาโปรโมชั่นลดราคา รายการชิ งโชคของรางวัลในโอกาสพิเศษ หรื อบางฤดูกาลการส่งคูปองส่วนลดให้ กับ
ลูกค้ าของธนาคารในเทศกาลพิเศษ โดยธนาคารร่ วมมือกับห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า ควรใช้ เครื่ องมือการสื่อสารอื่นๆ
เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์หรื อบนไทม์ไลน์ การประชาสัมพันธ์ ณ อาคารที่ทางานของลูกค้ า หรื อให้ ลกู ค้ าที่เข้ า
ร่ วมโครงการส่งเสริ มการขายถ่ายภาพการเข้ าร่ วมกิจกรรมและแบ่งปั นข้ อมูลบนเฟสบุ๊ค เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับทราบ
ข้ อมูล สามารถกระตุ้นการใช้ บริ การ และเพิ่มประสบการณ์ระหว่างลูกค้ ากับธนาคาร
2. ธนาคารควรมีการสื่อสารทางการตลาดที่เจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจนมากขึ ้น เนื่องจากลูกค้ าที่
มีสภาพโสด/สมรส รายได้ สูง/ต่า นัน้ มีความต้ องการออมเงิ นหรื อความต้ องการใช้ เงินที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
ลูกค้ าโสด/รายได้ สงู อาจสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยว การดื่ม -กิน และจับจ่ายสินค้ านวัตกรรมหรื อสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
ในขณะที่ลูกค้ ากลุ่มสมรสแล้ วต้ องการสร้ างฐานะและความมัน่ คงในครอบครั วย่อมมีความต้ องการบริ การทาง
การเงินในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
3. ลูกค้ าอายุตงั ้ แต่ 36 ปี ขึน้ ไปมีระดับ การรั บรู้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ที่มีอายุน้อยกว่า ดังนันกิ
้ จกรรมการสื่อสารการตลาดกับลูกค้ ากลุ่มอายุ 36 ปี
ขึ ้นไปนัน้ ควรเน้ นการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรู ปแบบต่างๆ ร่ วมกับกลุ่มลูกค้ าที่มีอายุ
มากกว่า 36 ปี เพื่อคงระดับความรับรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์
4. กลุม่ นักเรี ยน/นักศึกษา มีระดับการรั บรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ น้อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ เมื่อจัดกิ จกรรมประชาสัมพันธ์ ในมหาวิทยาลัย/โรงเรี ยน เช่น การมอบทุนการศึกษา เป็ นผู้สนับสนุน
ร่ วมกับสถาบันต่างๆ ที่จดั กิจกรรม เปิ ดสาขาย่อยในมหาวิทยาหรื อมีบริ การธนาคารอัตโนมัติ ควรหาวิธีการเพิ่ม
หรื อกระตุ้นการรั บรู้ ของลูกค้ ากลุ่มนี ้ ซึ่งเป็ นลูกค้ ากลุ่มที่ จะกลายเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่ มีศักยภาพของธนาคารใน
อนาคต เช่น ให้ ร่วมสนุกโดยการเช็คอินและแชร์ ภาพถ่ายระหว่างการเข้ าร่ วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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ส่ วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่ อการเลือกใช้ สถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
Service Marketing Mix Influencing Customers’ Decision on Selecting Fitness Center in Mueng
District, Songkhla Province
ศักราช สินธนบดี1 ปิ ยะ อาดา1 และ อรจันทร์ ศิริโชติ1*
Sakkarad Sinthanabadee1, Piya Adam1 and Orachan Sirichote1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ (2) เปรี ยบเทียบระดับส่วนประสมการตลาดบริ การที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ สถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาจาแนกตามเพศของลูกค้ า กลุ่มตัวอย่าง
คือ ลูกค้ าที่เข้ าใช้ บริ การสถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม ใช้ โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์สถิติ ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ independent sample t-test ผลการวิจยั พบว่า (1) ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านบุคลากรมี
ระดับอิทธิ พลต่อการตัดสินเลือกใช้ บริ การสถานออกกาลังกายมากที่สุด (2) ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับ
อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การในการเลือกสถานบริ การออกกาลังกายแตกต่างกัน

ABSTRACT
This research aimed (1) to study the level of service marketing mix influencing customers’
decision on selecting fitness center and (2) to compare the level of service marketing mix influencing
customers’ decision on selecting fitness center by their gender. The sample was 400 customers of
fitness center in Mueng district, Songkhla province. The research instrument was questionnaires.
SPSS was employed for statistical analysis, including frequency, percentage, mean, standard
deviation and independent sample t-test. The result revealed that (1) people dimension of service
marketing mix had the highest level of influence on decision to select the fitness center and (2) the
customers with different gender had different level of service marketing mix influencing on decision to
select the fitness center.

Key Words: service marketing mix, fitness center, Songkhla
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บทนา
ปั จจุบันคนไทยเริ่ มหันมาสนใจการออกกาลังกายมากขึน้ เพื่อให้ มีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากพฤติกรรม
การบริ โภคของคนยุคใหม่มกั มีผลเสียต่อสุขภาพ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการออกกาลังกายช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุม่ ร้ ายแรงไม่ติดต่อ เป็ นเหตุให้ จานวนสถานออกกาลังกายเพิ่มมากขึน้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ, 2559)
ธุรกิจบริ การสถานออกกาลังกายหรื อฟิ ตเนสนับเป็ นหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
ทังอุ
้ ตสาหกรรมบริ การและส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนในประเทศ สถานบริ การออกกาลังกายหรื อฟิ ตเนสกาลัง
ได้ รับความนิยมอย่างมากด้ วยกระแสการให้ ความสนใจเกี่ยวกับเรื่ องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นและ
วัยทางานจึงได้ รับความสนใจจากนักลงทุนทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติสง่ ผลให้ เกิดการแข่งขันที่รุนแรง
จังหวัดสงขลาเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ เป็ นศูนย์ กลางการศึกษา เป็ นเมืองท่าที่มีอาณา
เขตติด กับ ประเทศมาเลเซี ย จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ ย วที่ มีความหลากหลาย มีธรรมชาติท้ องทะเลที่ ส วยงาม มี
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลาเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ ธุรกิจประเภทโรงแรม ที่พัก ร้ านอาหาร และธุรกิจบริ การที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง
ธุรกิจสถานบริ การออกกาลังกายในเขตพืน้ ที่ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลามีการเติบโตและมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ ที่ เป็ นของภาครั ฐ และเอกชน ทัง้ ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง สถานบริ การออกกาลังกายต้ องใช้
เทคนิ คและกลยุทธ์ ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นผู้บริ โภคตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ หนึ่งในกลยุทธ์ หลักที่ทางธุรกิจบริ การ
เลือกใช้ คือ ส่วนประสมการตลาดบริ การ ซึ่งถือเป็ นแนวคิดหรื อกลยุทธ์ หลักของการจัดการการตลาดสาหรั บ
ธุรกิ จบริ การ เพื่ อให้ ธุรกิ จสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายได้ อย่างเหมาะสม ส่วน
ประสมการตลาดบริ การมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจัดจาหน่าย การส่งเสริ ม
การตลาด บุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ (อรจันทร์ ศิริโชติ, 2556)
จากข้ อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ (2551) รายงานว่าเพศชายออกกาลังกายมากกว่าเพศหญิงในทุก
พื ้นที่และทุกช่วงอายุ เราจึงพบเห็นว่าในสถานบริ การออกกาลังกายนันลู
้ กค้ าส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ วปั จจุบนั เพศหญิงจะเป็ นกังวลเรื่ องรู ปร่ างและความงามมาก หากสถานออกกาลังกายสามารถดึงดูด
ลูกค้ าเพศหญิงให้ เข้ ามาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นจะสร้ างรายได้ และกาไรเพิ่มขึ ้น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง “ส่วนประสม
การตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้ สถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา” เพื่อเป็ นข้ อมูล
เชิงกลยุทธ์ เบือ้ งต้ นแก่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจ สถานบริ การออกกาลังกายได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ ง
ส่วนประสมการตลาดบริ การให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) ระดับส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพล
ต่อ การเลื อกใช้ ส ถานออกก าลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ (2) เปรี ย บเที ย บระดับ ส่วนประสม
การตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ สถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาจาแนกตามเพศของ
ลูกค้ า สมมติฐาน คือ ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
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ประชากร คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การสถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึง่ มีจานวนมากและ
ไม่ทราบจานวนที่แท้ จริ ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การสถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จานวน 400 คน จากตารางสาเร็ จรู ปในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีเนือ้ หาแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ สถานออกกาลังกาย และ (3)
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การวัดระดับ อิท ธิ พ ลของส่วนประสมการตลาดบริ ก ารทัง้ 7 ด้ าน โดยใช้ มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คณะผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองระหว่างวันที่ 14 – 28 ตุลาคม 2559 ใช้
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวกโดยทาการแจกแบบสอบถามให้ กบั ลูกค้ าของสถานบริ การออกกาลังกาย ในอาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาที่มาใช้ บริ การในช่วงเวลาที่ทาการรวบรวมข้ อมูลที่คณะผู้วิจยั พบทัว่ ไปไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใด
หรื อที่เรี ยกกันว่าพบโดยบังเอิญนัน่ เอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ independent sample t-test

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.7 มี
อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี จานวน 271 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.8 สถานภาพโสด จานวน 329 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 82.3 มีอาชีพนักเรี ยน นักศึกษา จานวน 267 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.8 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท จานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี จานวน 321
คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.3
Table 1 Mean and standard deviation of fitness’s service marketing mix
Service marketing mix
SD
xˉ
Product
3.10
0.79
Price
3.09
0.91
Place
2.99
0.54
Promotion
1.68
0.62
People
3.12
1.21
Physical evidence
3.10
1.06
Process
3.04
1.25
Total
2.87
0.68

Rank
2
3
5
6
1
2
4
N/A

ลูกค้ าส่วนใหญ่เลือกสถานที่ออกกาลังกายบริ เวณที่ตงใกล้
ั ้ บ้าน/ที่พกั เป็ นจานวน 266 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 66.5 ใช้ เวลาในการออกกาลังกายต่อครั ง้ 1ชั่วโมง-น้ อยกว่า 2 ชั่วโมง จานวน 225 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.3
การออกกาลังกายจานวนครั ง้ ต่อสัปดาห์ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 191 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.8 เป็ นสมาชิก
แบบรายบุคคล จานวน 310 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.5 ระยะเวลาการออกกาลังกายไม่เกิน 1 ปี จานวน 214 คน
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คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 ความคาดหวังจากการออกกาลังกายต้ องการรั กษาสุขภาพ/ออกกาลังกายตามแพทย์ สั่ง
จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 และช่วงเวลาที่ เข้ าใช้ บริ การสถานออกกาลังกาย คือ 16.00-20.00 น.
จานวน 302 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.5
จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ สถานบริ การออกกาลังกาย
ของลูกค้ าในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ส่วนประสม
การตลาดบริ ก ารด้ านบุค คลมีอิท ธิ พ ลต่อการเลื อกสถานบริ ก ารออกก าลังกายมากที่ สุด รองลงมาเป็ นด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านหลักฐานทางกายภาพ ด้ านราคา ด้ านกระบวนการ ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ตามลาดับ
Table 2 Independent sample t-test result
Service marketing
Male
mix
SD
xˉ
Product
Price
Place
Promotion
People
Physical evidence
Process
Total

3.16
3.32
3.08
1.70
3.07
3.11
3.04
2.92

Female

0.83
0.84
0.51
0.64
1.29
1.16
1.32
0.73

xˉ

SD

3.01
2.68
2.83
1.64
3.22
3.10
3.04
2.79

0.71
0.88
0.55
0.58
1.07
0.85
1.11
0.56

t

p

1.84
7.08
4.58
0.89
-1.25
0.10
0.03
2.07

.067
.000***
.000***
.373
.211
.922
.980
.039*

*** Significance at 0.001
** Significance at 0.01
* Significance at 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับอิทธิ พลของส่วนประสมการตลาดบริ การใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิ จารณารายด้ าน พบว่า ลูกค้ าที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับอิทธิ พลของส่วนประสม
การตลาดบริ การด้ านราคาและด้ านช่องทางจัดจาหน่ายแตกต่างกัน โดยลูกค้ าเพศชายมีระดับอิทธิ พลของส่วน
ประสมการตลาดบริ การที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือกสถานบริ การออกกาลังกายทังในภาพรวมและรายด้
้
านสูงกว่า
เพศหญิง
ลูกค้ าที่ใช้ บริ การสถานออกกาลังกายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาทัง้ เพศชายและเพศหญิ ง มีระดับ
อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ลูกค้ าเพศ
ชาย มีร ะดับ ปั จ จัย ส่วนประสมการตลาดบริ ก ารด้ านราคามากที่ สุด รองลงมา คือ ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ และด้ าน
หลักฐานทางกายภาพตามลาดับ ส่วนลูกค้ าเพศหญิ งมีมีระดับอิทธิ พลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้ าน
บุคลากรมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านหลักฐานทางกายภาพและด้ านกระบวนการตามลาดับ ระดับอิทธิพลของ
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ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริ การสถานออกกาลังกายด้ านราคามีช่องว่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (ดูตารางที่ 2 และภาพที่ 1)
Product
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Process

Price

Physical evidence

Place

People

Promotion

Male

Female

Figure 1 Level of service marketing mix influencing male and female customers

สรุป
ส่วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้ สถานบริ การออกกาลังกายของลูกค้ าในอาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาในภาพรวมระดับปานกลาง ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านบุคลากรมีอิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้ สถานออกกาลังกายมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเกศมณี ใจจันทร์ (2552) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “ปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การฟิ ตเนสของผู้บริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
พบว่ า ส่ว นประสมการตลาดบริ ก ารด้ า นบุ คคลมี ผ ลต่อการเลื อกใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสมากที่ สุด เช่ น กัน แต่ไ ม่
สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ ธิ ดารั ตน์ ลีลายุวฒ
ั น์ (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาด
บริ การธุรกิจฟิ ตเนส อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริ การด้ านหลักฐานทางกายภาพ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกฟิ ตเนสมากที่สดุ
นอกจากนัน้ ผลจากการวิ จัย ยังพบอีก ว่า ลูก ค้ าที่ มีเพศแตกต่างกัน มีร ะดับ อิท ธิ พ ลของส่ วนประสม
การตลาดบริ การในการเลือกสถานบริ การออกกาลังกายแตกต่างกัน โดยลูกค้ าเพศชาย มีมีระดับอิทธิพลของส่วน
ประสมการตลาดบริ การในการเลือกสถานบริ การออกกาลังกายสูงกว่าลูกค้ าเพศหญิง
ข้อเสนอแนะที ไ่ ด้จากผลการวิ จยั
1. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ สถานออกกาลังกายมากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านบุคคลากร ( ̅ = 3.12)
ผู้ประกอบการธุรกิจสถานออกกาลังกายหรื อฟิ ตเนสควรเน้ นเรื่ องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยอาจเริ่ มจากการ
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คัดเลือกพนักงานที่มีใจรักในการให้ บริ การและมีมนุษย์สมั พันธ์ ดี การคัดสรรครู ผ้ สู อนที่มี ประสบการณ์ มีความรู้
และสามารถถ่ายทอดความรู้ นนแก่
ั ้ ผ้ อู ื่นได้
2. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้ สถานออกกาลังกายเป็ นลาดับที่สอง คือ ปั จจัยด้ านหลักฐานทาง
กายภาพ ( ̅ = 3.10) ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนเครื่ องออกกาลังกายมีความทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ และ
เพียงพอกับผู้ใช้ บริ การ มีโทรทัศน์บริ การเพื่อความบันเทิง มีการเปิ ดดนตรี และตกแต่งสถานที่ให้ ดูทนั สมัย
3. หากสถานบริ ก ารออกก าลัง กายเน้ น กลุ่ม ลูก ค้ า เพศชายควรมี ก ารปรั บ คุณ ภาพของบริ ก ารให้
เหมาะสมกับราคา เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นไม่ควรมีราคาค่าบริ การที่สงู มากนัก (t = 7.08) ทาเลที่ตงั ้
ควรอยู่ใกล้ กบั แหล่งชุมชนเช่น ที่ทางาน บ้ าน หรื อโรงเรี ยน และควรมีระบบการคมนาคมที่สะดวกเข้ าถึงง่าย (t =
4.58) ทังนี
้ ้สองปั จจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานบริ การออกกาลังกายของลูกค้ าเพศหญิงในระดับตา
กว่าเพศชายมาก
4. หากสถานบริ การออกกาลังกายต้ องการเพิ่มกลุ่มลูกค้ าเพศหญิง ควรเน้ นการมีครู ผ้ ูสอนที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการให้ คาแนะนาวิธีการใช้ เครื่ องออกกาลังกายและโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสม
ตรงความต้ องการของลูกค้ า ( ̅ = 3.22) และจัดสภาพแวดล้ อมทังภายนอกและภายในสถานบริ
้
การ รวมถึง
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ มีความสะอาด ปลอดภัย และทันสมัยอยู่เสมอ ( ̅ = 3.1)
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ความพึงพอใจของตัวแทนจาหน่ ายที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดของบริษัท บอดีส้ ลิม บาย
เอสพลัส จากัด
Distributors’ Satisfaction on Marketing Mix of Body Slim by SPLUS, Co.,Ltd.
ศดานันท์ ทองหนูน้ ุย1 สราวุธ บุญธรักษา1 และ อรจันทร์ ศิริโชติ1*
Sadanan Thongnunui1, Sarawut Boontharaksa1 and Orachan Sirichote1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของตัวแทนจาหน่ายที่ มีต่อ ส่วนประสม
การตลาดของบริ ษัท บอดี ้สลิม บาย เอสพลัส จากัด และ (2) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของตัวแทนจาหน่ายที่มี
ต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัทจาแนกตามภูมิภาค กลุม่ ตัวอย่าง คือ ตัวแทนจาหน่ายของบริ ษัท จานวนคน
400 คน สุ่มแบบโควต้ าภาคละ 100 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า ตัวแทนจาหน่ายมีความพึง
พอใจต่อส่วนประสมการตลาดในระดับมากที่สดุ และตัวแทนจาหน่ายที่อยู่ต่างภูมิภาค มีระดับความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมการตลาดของบริ ษัทแตกต่างกัน

ABSTRACT
This research aimed to (1) study the distributors’ satisfaction level towards marketing mix of
Body Slim by SPLUS, Co.,Ltd. and (2) compare the distributors’ satisfaction level towards the firm’s
marketing mix by their regions. The sample was 400 distributors of Body Slim by SPLUS, Co.,Ltd.
using quota sampling (100 distributors each regions). The research instrument was online
questionnaires (Google forms). SPSS was employed for statistical analysis, including frequency,
percentage, mean, standard deviation, and one-way Anova. The result revealed that the distributors
had high level of satisfaction towards the firm’s marketing mix and (2) the distributors with different
regions had different level of satisfaction towards the firm’s marketing mix.

Key Words: Marketing mix, Satisfaction, MLM business
* Corresponding author; e-mail address: orachan_s@hotmail.com
1
สาขาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1
Department of Business Administration, Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla. 90000

509

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

บทนา
เทรนด์สขุ ภาพของคนไทยที่เกิดขึ ้นในยุคนี ้ คือ การมีรูปร่ างที่ได้ สดั ส่วน หุ่นดี ผิวขาวใส หน้ าเรี ยว แขนขา
เรี ยว สิ่งเหล่านี ้เป็ นพฤติกรรมเลียนแบบดาราศิลปิ นที่ตวั เองชื่นชอบ เกิดความต้ องการเกิดความอยากได้ อยากมี
อยากเป็ นเหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง สิ่งเร้ าเหล่านี ้ต่อยอดให้ ธุรกิจอาหารเสริ มมีอตั ราการเติบโตที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ปั จจุบนั ตลาดอาหารเสริ มเพื่อความงาม (Beauty Food) ในประเทศไทยนัน้ ถือได้ ว่าเป็ นกลุ่ม
อาหารที่มีศกั ยภาพสูงและได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รั บความนิยมมีจุดขายอยู่ที่ความสวยใส
ไร้ ริว้ รอย และดูอ่อนวัยของผิวพรรณ ปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ อาหารเสริ มเพื่อความงามประสบความสาเร็ จได้ นนั ้
ต้ องมีส่วนผสมที่ได้ รับการยอมรับจากสถาบันวิจยั ที่มีชื่อเสียง การตังสู
้ ตรอาหารที่เหมาะสม มีรสชาติที่ผ้ บู ริ โภค
ยอมรับ (ศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ, 2559) รวมทังต้
้ องมีกลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดและมีพนักงานขายที่มี
ประสิทธิภาพด้ วย
บริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอส พลัส จากัด ดาเนินธุรกิจเครื อข่ายหรื อธุรกิจขายตรงซึง่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม ธุรกิจขายตรง หมายถึง การทาตลาดผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการนาเสนอขายต่อลูกค้ าโดยตรง ณ
ที่อยู่อาศัยหรื อสถานที่ ทางานของลูกค้ าหรื อผู้อื่น หรื อสถานที่ อื่นที่มิใช่สถานที่ ประกอบการค้ า โดยขายผ่าน
ตัวแทนขายตรงหรื อผู้จาหน่ายอิสระชันเดี
้ ยวหรื อหลายชัน้ ฉะนันตั
้ วแทนจาหน่าย พนักงานขายตรง หรื อนักธุรกิจ
เครื อข่ายของบริ ษัทมีความสาคัญยิ่งต่อยอดขายและการเจริ ญเติบโตของบริ ษัท ทังนี
้ ้ตัวแทนจาหน่าย พนักงาน
ขายตรง หรื อนักธุรกิจเครื อข่ายของบริ ษัทจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ รวมถึงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดของบริ ษัท Kotler and Keller (2016) กล่าวว่าองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด (4Ps) ได้ แก่
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) ช่องทางการจัดจาหน่าย และ (4) การส่งเสริ มการตลาด เป็ น
ตัวกระตุ้นหรื อสิ่งเร้ าที่ มีผ ลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ ผู้วิจัย ในฐานะเจ้ าของบริ ษัท บอดีส้ ลิ ม บาย
เอสพลัส จากัด สนใจศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของตัวแทนจาหน่ายที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัท
บอดี ้สลิม บาย เอสพลัส จากัด ” เพื่อทราบถึงข้ อมูลจริ งของตัวแทนจาหน่ายว่ามีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ ส่วน
ประสมการตลาดของบริ ษัทมากน้ อยเพียงใด และจะได้ นาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ ส่วน
ประสมการตลาดให้ สนองความต้ องการของทุกกลุม่ ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมากยิ่งขึ ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นวิจยั เชิงสารวจมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของตัวแทนจาหน่าย
ที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัท บอดี ้สลิม บาย เอสพลัส จากัด และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึง
พอใจของตัวแทนจาหน่ายที่มีต่อ ส่วนประสมการตลาดจาแนกตามภูมิภาค สมมติฐาน คือ ตัวแทนจาหน่ายที่
อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัท บอดี ้สลิม บาย เอสพลัส จากัด
ต่างกัน กลุม่ ตัวอย่าง คือ ตัวแทนจาหน่าย จานวน 400 คน สุม่ ตัวอย่างแบบโควต้ า ภาคละ 100 คน เครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยัง
ตัวแทนตังแต่
้ วนั ที่ 25 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test

510

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 390 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.5
อายุ 21-25 ปี จานวน 162 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 รายได้ 20,000บาทหรื อต่ากว่า จานวน 297 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 74.3 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 228 คนคิดเป็ นร้ อยละ 57.0
อาชีพพนักงานบริ ษัท จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 สถานะภาพโสด จานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ
64.5
Table 1 Mean and standard deviation of Body slim by SPLUS’s marketing mix
Marketing mix
SD
Product
4.25
0.50
Package
0..4
0.62
Variety
0.44
0.80
Reliability
0.04
0.63
Feedback
0..4
0.70
After sale service
0..4
0.64
Brand
0..4
0.72
Price
4.30
0.53
Price to quality is reasonable
4.29
0.67
Compare with competitors’ price
4.26
0.70
Price list
4.38
0.67
Price line
4.25
0.70
Place
4.33
0.49
Convenience
4.35
0.60
Store location
4.19
0.70
Social media
4.39
0.61
Delivery
4.37
0.64
Coverage
4.34
0.66
Promotion
4.19
0.62
Bonus
4.17
0.72
Billboard and brochure
4.20
0.77
Event
4.11
0.77
Information from web administer
4.25
0.72
Video presentation on YouTube etc.
4.10
0.79
Personal selling
4.29
.069
Total
4.26
0.48
511

Rank
3
8
18
1
13
7
12
2
9
10
3
11
1
5
14
2
4
6
4
15
13
16
11
17
9
N/A
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นตัวแทนระดับตัวแทนย่อย จานวน 284 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.0 ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการสัง่ ซื ้อ 1-3 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 322 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.5 ปริ มาณในการซื ้อต่อครัง้ คือ
10-200 ชิ ้นต่อครัง้ จานวน 379 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.8 ช่องทางการสัง่ ซื ้อคือ FaceBook จานวน 235 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 58.8
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของตัวแทนจาหน่ายที่มีต่อส่วนประสมทางการทางของบริ ษัท บอดี ้สลิม
บายเอสพลัส จากัด พบว่า ตัวแทนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัทในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความพึงพอใจด้ าน ช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่
ด้ านราคา ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านการส่งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ตัวแทนจาหน่ายพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัทในประเด็น
ความน่าเชื่อถือของสินค้ าต่อสายตาของตัวแทนจาหน่ายมากที่สุด รองลงมา ได้ แก่ การจัดจาหน่ายสินค้ าผ่าน
โซเชียลมีเดียมีความเหมาะสม การระบุราคาสินค้ ามีความชัดเจน ในขณะที่ตวั แทนจาหน่ายมีความพึงพอใจใน
ประเด็น ความหลากหลายของสิน ค้ าน้ อยที่ สุด รองลงมา คือ การนาเสนอเป็ นวีดีโอผ่านช่องทางต่างๆ เช่ น
YouTube, Face Book, Website และกิจกรรมการแสดงสินค้ าตามสถานที่ตา่ งๆ ตามลาดับ
Table 2 One-way ANOVA result
Product

Between Groups
Within Groups
Total

SS
6.97
92.69
99.66

Price

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

8.77
104.38
113.15
8.43
87.69
96.12
10.60
143.69
154.28
7.73
82.34
90.07

Place

Promotion

Total

*** Significance at 0.001
** Significance at 0.01
* Significance at 4.44
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df
3
396
399

MS
2.32
.234

F
9.93

p
.000***

3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

2.92
.264

11.08

.000***

2.81
.221

12.69

.000***

3.53
.363

9.74

.000***

2.58
.208

12.39

.000***
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จากตางรางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของตัวแทนจาหน่ายที่มีต่อส่วนประสม
การตลาดของบริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอสพลัส จากัด จาแนกตามภูมิภาค พบว่า ตัวแทนจาหน่ายของบริ ษัท ที่อยู่
ในภูมิภาคต่างกัน มีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดในภาพรวมและรายด้ านแตกต่างกัน
ภาพที่ 1 แสดงระดับ ความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายของบริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอสพลัส จากัด
จาแนกตามภูมิภาคกัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของตัวแทนในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน ตัวแทนจาหน่ายภาค
อีสานและภาคเหนือมีความพึงพอในต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัทสูงกว่าตัวแทนในภาคใต้ และภาคกลาง
ตัวแทนในภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลางมีระดับความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดด้ านช่องทาง
การตลาดมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้ านราคาและด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ในขณะที่ มีความพึ งพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดน้ อยที่สดุ ส่วนตัวแทนในภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
ทุกด้ านในระดับมากและมีคา่ เฉลี่ยใกล้ เคียงกันทุกด้ าน
4.60
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4.40
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4.20

4.10

4.00

3.90

3.80

3.70

Figure 1 Distributors’ satisfaction by region

สรุป
ตัวแทนจาหน่ายของบริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอสพลัส จากัด มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดโดย
ภาพรวมในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด
รองลงมา ได้ แก่ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และด้ านผลิตภัณฑ์ตามลาดับ นอกจากนันตั
้ วแทนที่อยู่ใน
ภูมิภาคต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัทแตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ลลิตา ทองสวน (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดธุรกิจขายตรงเครื่ องสาอางที่มีผลต่อ การเลือก
ผลิตภัณฑ์ ” ที่ พบว่า ลูกค้ ามีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดสาหรั บธุรกิจขายตรงเครื่ องสาอาง เรี ยง
ตามลาดับจากมากไปน้ อยดังนี ้ คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ าน
ราคาตามลาดับ และตัวแทนจาหน่ายที่อยู่ตา่ งภูมิภาค มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของบริ ษัท
แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะที ไ่ ด้จากผลการวิ จยั
1. ตัวแทนจาหน่ายในแต่ละภาคมีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดในภาพรวมด้ านส่งเสริ ม
การตลาดน้ อยที่สดุ บริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอสพลัส จากัด ควรพัฒนาการส่งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละ
ภูมภิ าค โดยเน้ นทาการส่งเสริ มการตลาดในภาคกลางและภาคใต้ ให้ มากยิ่งขึ ้น
2. บริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอสพลัส จากัด ควรมีการนาเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น YouTube, Face
book, Web site ให้ มากยิ่งขึ ้น
3. บริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอสพลัส จากัด ควรเพิ่มความหลากหลายของตัวสินค้ าให้ มากขึ ้น
4. บริ ษัท บอดี ้ สลิม บายเอสพลัส จากัด ควรเพิ่มหน้ าร้ านรู ปแบบดังเดิ
้ มที่ตงอยู
ั ้ ่ในทาเลที่สะดวก และ
ตัวแทนจาหน่ายและลูกค้ ามองเห็นหน้ าร้ านได้ ชดั เจน

เอกสารอ้ างอิง
ลลิตา ทองสวน. 2554. ปั จจัยทางการตลาดธุรกิจขายตรงเครื่ องสาอางที่มีผลต่ อการเลือกผลิตภัณฑ์ .
วิทยานิพนธ์ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC). 2559. เทรนด์ อาหารเพื่อความ
งาม (Beauty Food) – ปรุ งแต่ งความสวยจากภายใน (Online).http://www.tcdc.or.th/articles/
business-industrial/14439/?lang=th#เทรนด์อาหารเพื่อความงาม-Beauty-Food-–-ปรุ งแต่งความ
สวยจากภายใน. 14 ตุลาคม 2559.
Kotler, P., and Keller, K. L. 2016. Marketing Management. (15th ed.). Essex: Pearson Education.

514

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

A Corpus-based Study of Metadiscoursal Boosters in the Abstracts of Linguistics and Applied
Linguistics Theses Written in Thailand and in Inner-circle Countries
Krittaya Ngampradit1*

ABSTRACT
This corpus-based study investigated the use of boosters, markers of certainty used to
increase the force of propositional content of an utterance, found in the English abstracts of linguistics
and applied linguistics master theses written in Thailand and in inner-circle countries. A
representative sample of 80 abstracts of master theses was separately complied and constituted as
comparable corpora. The abstracts written by the two groups of writers were then compared using
the well-recognized list proposed by Hyland (2005). The functional analysis together with contextual
consideration revealed both similarities and differences of the rhetorical behaviors of these two
groups of authors. Overall, there was a noticeable inclination in the higher use of boosters by Thai
authors, particularly the verbal category of boosters. The differences of uses might be attributable by
an awareness of rhetorical necessity in academic writing sensitized by both writer groups as well as
by a culturally-based norm of academic writing inhered in the disciplinary genre of abstracts of
theses. The pedagogical implication of this study can be beneficial to academic writing course
particularly ESL and EFL writing classes.

Key words: boosters, metadiscourse, abstracts, theses, Applied Linguistics, Linguistics, inner-circle countries
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INTRODUCTION
In academic discourse, writers are usually expected to evaluate their propositions as
accurately and objectively as possible. However, unavoidably, it is also necessary for writers to
modify the assertions that they make, mitigate uncertainty of their claims, emphasize what they think
or believe to be true and correct, and most importantly, convey personal attitudes to readers (Hyland,
1998). This is asserted by Vazquez and Giner (2009), who view that elements which help contribute to
manipulative, expressive and/or persuasive purposes of an author (particularly the one where
authorial force or identity is clearly embedded) should not be viewed ‘inappropriate’ in academic
discourse. This is because in reality (most) authors appear to use a number of rhetorical resources
not only to present new information to but also to communicate and interact with their readers.
Expressing these kinds of personal attitudes, initiating a certain form of interaction with
readers through text, and manipulating or shaping a certain authorial role, authors are seen to make
use of what is generally known as ‘metadiscourse strategies”. This often-quoted term ‘metadiscourse’
proposed by Hyland (2005) is a cover term used to refer to a set of self-reflective expressions which
writers generally use to negotiate interactional meanings in a text. They help facilitate writers to
express viewpoints and to engage with their readers as members of the same discoursal community
(Hyland, 2005). Metadiscursive strategies are essential to social and interpersonal interaction and
communication particularly engagements with readers, essentially in academic communicative
setting (Vazquez & Giner, 2009).
Considering metadiscourse in academic writing, hedges and boosters are strategic
categories which are most frequently employed by academic writers, particularly the former which
have been researched more extensively in the context of academic writing (Vazquez and Giner,
2009). ‘Hedges’ or mitigating devices such as might, tend, probably are devices writers use to
reduce the strength or force of an expression and/or a proposition by means of expressing
tentativeness and possibility. In contrast, ‘boosters’ or ‘emphatics’ in the sense of Kaplan (1997) and
Bondi (2008) are ‘markers of certainty’, e.g. definitely, certainly, obvious, sure, and demonstrate,
which writers use to increase or emphasize the force of an utterance or a proposition by expressing
conviction and/or asserting a proposition with confidence (Holmes, 1995; Hyland, 1998). Abdi (2002)
added that with the help of boosters, alternative viewpoints as well as readers’ negotiating space are
seen to be accordingly closed off.
However, there are only a few studies paying attention to boosters. This is asserted by Bondi
(2008), who stated that the semantic features and pragmatic functions of emphatics deserve closer
scrutiny. More scantly, the available studies that address boosters appear to deal with persuasive
texts such as advertising investigated by Fuertes-Olivera et al., 2001; newspaper editorials studied by
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Dafouz-Milne, 2008; and, especially prevalently, research articles and essays (e.g. Vázquez & Giner,
2009; Serholt, S., 2002; and Guangwei Hu & Feng Cao, 2011, cited in Vázquez & Giner, 2009). Very
few studies, except Hyland’s exceptional work conducted in 2004, have addressed to another
important genre of academic writing, namely, ‘theses and/or dissertations’ which are part of the
frequently revisited genre of academic discourse by research activities and scholarly professionals.
Consequently, I, therefore, aim to fulfill this obvious lacuna.
In response to the missing research point mentioned above, this study aims at exploring
cultural and genre-based influences on the use of boosters by comparing the abstracts of master
dissertations in Applied Linguistics and/or Linguistics fields, written by native and non-native
academic postgraduates—where the former is the English-as-a-mother-tongue users whose countries
of origin are the UK, the US, New Zealand, Australia, and Canada. Accordingly, this study seeks to
address the following research questions: What are the similarities and differences of boosters
employed in the abstracts of master theses in (applied) linguistics written by graduate students in
Thailand and those in inner-circle countries?

METHODOLOGY
2.1 Constructing Comparable Corpora
With regard to the construction of (equivalent) corpora, the abstracts of master theses written
from 2004 to 2014 by native and non-native academic writers of English were complied. The
abstracts written by native English writers (speakers), NSPsAbs henceforth, were drawn from those
who are from the five (inner-circle-residing) countries, as mentioned above. Totally, there are 40
chosen-at-random abstracts, 8 drawn from each of those five countries; the number of English words
of the first corpus is 11,546 words in total.
Similarly designed, another corpus constitutes randomly chosen abstracts of theses of the
Thai writers), NNSPsAbs hereafter, with the total length of 11,706 words. Each of the 8 in 40 abstracts
were drawn from five leading universities in Thailand according to the QS University Rankings whose
ranking was based on important criteria such as ‘academic reputation’, ‘papers per faculty’, and
‘citations per paper’. Those 5 universities are Mahidol University <MU>, Chulalongkorn University
<CU>, Thammasat University <TU>, Kasetsart University <KU>, and King Mongkut’s University of
Technology Thonburi <KMUTT>, respectively. Pertaining to the topics of the Linguistics and/or
Applied Linguistics theses selected, they are varied. Yet, all of the theses’ topics are still considered
consistent as they all belong to the realms of the mentioned fields, where Applied Linguistics
exclusively includes Co, contrastive linguistics, language assessment, discourse analysis, language
pedagogy, SLA, lexicography, corpus-linguistics, stylistics, pragmatics and translation. As an overall
picture, Table 1 summarizes the information about the two corpora.
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Table 1 Profile of Corpora Constituting Native English Speakers (NSPsAbs) and Non-native English
Speakers’ (NNSPsAbs) Abstracts of Master Theses
Corpus
No. of Abstracts
No. of English words
NSPsAbs
40 (AUS 8; USA 8; UK 8; NZ 8; and CAN 8)
11,546
NNSPsAbs
40 (MU 8; CU 8; TU 8; KU 8; and KMUTT 8)
11,706
2.2. Operationalizing ‘Boosters’
Based on the model of metadiscourse, definitions as far as related concepts of boosters
proposed by Hyland (2005), whose framework on (hedges and) boosters has been extensively relied
on by a larger number of researchers and considered thoroughly inclusive and clear (see Hyland,
1998; Clemen, 1997; Crismore & Markkanen, 1997; Crismore & Vande Kopple, 1998; Crompton,
1997; Markkanen & Schröder, 1997; and Myers, 198, cited in Vassileva, 2001; Vázquez & Giner,
2009), a proposed list of adverbs, adjectives, verbs and modal verbs on boosters was adopted for
the analysis. Together with the help of a concordance program ‘AntConc 3.4.3’ (Anthony, 2014) and
CLAW Tagger, a program-based website offering a freely-used part of speech tagging, boosters as
presented in their original context will then be decoded at ease and, thus, ready for interpretation.
The following table exhibits all boosters used as a framework for analyzing the data of this study:
Table 2 List of Booster Devices (Hyland, 2005)

List of Boosters and Grammatical Sub-types
Advs
Adjs
Verbs

Total (N) 63

actually, always, certainly, conclusively, decidedly, clearly, definitely, obviously,
really, surely, evidently, undeniably, undoubtedly, in fact, indeed, never, truly,
of course, no doubt, without doubt, *beyond doubt, *incontrovertibly,
*indisputably, *undisputedly
certain, obvious, clear, definite, sure, true, evident, undeniable, doubtless,
*incontestable, *incontrovertible, *indisputable
believe, believed, believes, demonstrate, demonstrated, demonstrates,
establish, established, find, finds, found, know, known, prove, proved, proves,
realize, realized, realizes, show, showed, shown, shows, think, thinks, thought

Modal Must (possibility)

24
12
26 (9
lemmas)
1

RESULTS AND DISCUSSION
The results of quantitative and qualitative analyses are presented by selecting the most
prominent features where boosters were used similarly and/or differently by the two writer groups.
Token(s)

100

NNSPsAb
NSPsAb

50
0
Adverb(ial)s (n)

Adjectives (n)

All lemmatized Verbs (n)
Grammatical Categories of Boosters

Modal

Total (n)

Figure 1 Academic Culture-based Frequencies of Booster Deployment of Two Writer Group
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Table 3 Overall Distribution of Boosters in the Two Corpora
Booster (sub-types)
Adverb(ial)s (n)
Adjectives (n)
All lemmatized Verbs (n)
Modal verb
Total (no. of tokens)

NNSPsAb
8
4
54
1
67

NSPsAb
6
5
49
1
61

With regards to the results revealed in the two corpora, it is, firstly, interesting to note that 21
boosters out of 63 were not found to be used in any corpus (e.g. incontrovertibly, indisputably,
undisputedly, incontestable, incontrovertible, and indisputable). Also, as shown in Table 3 and in
each individual corpus, it is seen that a total of 67 boosters were found in NNSPsAbs while verbal
category was the most frequently used type of boosters with the frequency of 54 times. Contrastively,
adverb(ial) and adjectival categories are, contrastively, less frequently used types with 8 and 4 times
respectively. There was not much difference in the native writer group; that is, 61 boosters were found
to be used in the abstracts of theses in NSPsAbs while, again, the sub-type verbal boosters were
employed to the largest extent with the frequency of 49 times in comparison to adjectival and
adverb(ial) groups which were used less, 4 and 5 times respectively. For another resemblance, the
least frequently used category of booster employed by both groups employed is Modal verb in which
the word ‘must’ was used only once in each of the corpora.
As a whole, these indicate that when writing abstracts, L1 Thai authors used more boosters
than their native counterparts. That is to say, Thai writers appeared to express more certainty and
attitudes. With the use of boosters, a proposition is either asserted or a conviction is rhetorically
stressed (Meyers, 1994, cited in Abdollahzadeh, 2011). In relation to an affective aspect, they help
mark an involvement with readers, stress the shared information, involve the group members as far as
initiate engagement with the readers (Hyland, 1998). Based on the figures above, it could be stated
that non-native English writers attempted to establish an interaction between a writer and readers by
resorting to such set of interpersonal devices (boosters in this case) with an expectation to create
interpersonal effects between a text producer and message receivers. What is more, the findings may
also imply that NNSPs were more aware of their non-native-like proficiency, more variation of word
use, and of the existence of rhetorical strategies necessary in the process of text producing. They,
thus, tried to generate a dialogic interaction with their readers by means of assertive language so as
to gain acceptance for their result claims as far as to persuade their readers, in a more convincing
manner, into acknowledging the validity of the arguments they made and presented in their abstracts.
These elaboration can be illustrated by the following extracts:
[These figurative devices are effective devices of persuasion because they give clear images
of places and their comparisons do not lessen the credibility of the sources.] <NNSPsAbs#Adjs>
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[The ASEAN Community will be soon established in 2015 and thus the ASEAN Economic
Community (AEC) will surely receive great interest.] <NNSPsAbs#Advs>

Token(s)

Together with an interpretive discussion, the following represents the distribution of verbal
boosters which are the most frequently used grammatical category in the abstracts of theses of both
writer groups.
30
25
20
15
10
5
0

NNSPsAb
NSPsAb

believe

demon demon demon establi establi
realize realize
showe
though
find finds found know known prove proved proves realize
show shows
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d
t
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0
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0

0
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1

2

3

28

0

3

1

0

1

0

3

0

12

6

22

2

2

0

0

Verbal Boosters

Figure 2 Frequencies of Verbal Boosters in the Two Cross-Academic Cultural Corpora
According to the results in Figure 2, it is seen that the two corpora show some resemblance.
That is, the most frequently used verbal boosters, the least frequently used ones as well as non-use
items were shared in the abstracts of the two writer groups. To elaborate, the two groups appeared to
use the lemma ‘show’, ‘find’ and ‘demonstrate’ more frequently—even though the present plural forms
(without –s morpheme) of the lemma ‘find’ was not used by NSPs and, likewise, the present singular
form (with –s morpheme) of the lemma ‘demonstrate’ was not found to be used in NNSPsAbs.
Similarly, verbal boosters which were not employed by the two groups at all were the verb forms
‘know’, ‘proved’, ‘realize’, ‘realizes’, ‘thinks’, and ‘thought’. For the verb forms ‘realizes’, ‘thinks’, this
might be due to the fact that the third person pronouns i.e. he, she, and it in this case might not be
considered appropriate to be used with these two verbs, particularly in the conventionally and
structurally content-governed genre like abstracts. The following represents the extracts drawn from
each of the corpora to illustrate the most frequently used verbal boosters ‘found’; ‘showed’ (selected
only the most frequently used form of a single lemma); and ‘demonstrate’, respectively.
[The results confirmed that over fifty percent of the subjects had some vocabulary
deficiencies that would hinder their academic progress. Teaching English in non-English
environments has been found problematic…] < NNSPsAbs#Vs>
[On the basis of these results, various generalisations are made about the relevance of
different kinds of syntactic processes to the determination of emergence order. In particular, cstructural complexity and thematic structure are found to be factors most significantly associated with
later emergence times.] < NSPsAbs#Vs>
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[Likewise, it was found that their ages, gender were not associated with their test anxiety
levels. However, the findings showed a significant association between their numbers of test taking
time and their test anxiety levels. The result of this research would be applied to…] < NNSPsAbs#Vs>
[Results for the L2 English study also showed that the syntactic properties were acquired but
the specificity distinction -of the LI was transferred into the L2. Results demonstrate that problems
with specificity occur in both directions as predicted by the theory of Optionality.] < NSPsAbs#Vs>
[I demonstrate that Canadians, regardless of sex or education level, prefer the more
grammaticalized forms of actually; in the UK, the more grammaticalized use is less common, though
some young men are leading a shift to the more grammaticalized pattern.] < NSPsAbs#Vs>
A close examination of all verbal boosters presented in the abstracts of theses of the two
groups helped show both similarities and differences between them in terms of rhetorically strategic
use of boosting markers. That is to say, both Thais and native speakers of English employed the verb
forms ‘found’ and ‘showed’ in a similar way; that is, they featured the word ‘found’ in both ‘active and
passive’ structures and the verb form ‘showed’ much more in ‘active’ construction with inanimate
subjects like ‘the results’, ‘the findings’ and ‘the study’. However, both groups of academic writers
obviously differed in the way the verb form ‘demonstrate’ was employed. That is to say, NSPs
appeared to commonly use the first person pronoun ‘I’ as the subject for the verbal booster
‘demonstrate’ [In addition, I demonstrate that the positioning of adverbs…] < NSPsAbs#Vs>
whereas Thai authors did not use the self-mention pronoun ‘I’ for the verb ‘demonstrate’. Actually, this
is the case for every verbal booster. Thai writers, on the other hand, seemed to just display common
knowledge in support of the findings they discovered.
This coincides with Hinkel’s statement (Hinkel, 2003) about preferred writing cultures of Asian
writers. It was alluded, based on a great deal of research that Asian writers tend to prefer rhetorical
strategies in indirect and more cautious styles when they come to express their opinions. On the other
hand, overt display of confidence and ownership of freely-flow ideas are inculcated and not
considered inappropriate in the west (Crismore et al., 1993), thereby seeing the overt individualism
much more often in NSPsAbs. All in all, both groups of writers appeared to make recourse to a wide
range of verbal boosters more frequently than the rest of other grammatically-based boosters like
adjectives, adverbs and modal verb. Both author groups made use of verbal boosters to achieve a
number of purposes i.e. stressing the significance of their findings as far as contributions of the
studies; incrementing the credibility of the knowledge as a result of their study; emphasizing the
results yielded in order to persuade/initiate the readers’ positive engagement into their findings; and
convincingly announcing the results of their findings.
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CONCLUSION
Overall, this study has shown that in expressing certainty, attitudinal belief and conviction
toward a proposition/statement when writing academically, Thai authors tended to use more boosters,
except for the adjectival category which was used slightly lesser, than their native counterparts.
Furthermore, it shows that the communicative purpose and conventionality of different academic
communities based on different cultures tends to affect the degree of authorial flexibility and
engagement with readers realized by many linguistic resources as in this particular case of boosters.
Investigating the linguistic realization of rhetorically functional use of boosters in the genre of
abstracts of theses with a focus on (applied) linguistic disciplinary can provide us with valuable clues
to the culturally-influenced conventions of persuasive, manipulative, and argumentative academic
writing in English. The norm, general expectation and conventionally academic practices of particular
culture and a particular professional community are seen to be influentially linked with the way
authors present themselves, negotiate their arguments and propositions, and initiate engagements
with their respective readers through their writing (Abdollahzadeh, 2011).
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A Study of Functional Categorization of Four-Word Lexical Bundles in Ten ASEAN Key
Persons’ One Hundred Written-Speech Discourses
Issariya Thaveesilpa 1*

ABSTRACT
This study presents an analysis of the functional categorization of four-word lexical bundles in
100 written-speech discourses delivered by 10 ASEAN key persons (ASEAN KPs) whose written
speeches corpus consisted of 143,692 tokens or running words. A corpus of 100 written-speech
discourses was created to analyze three aspects: 1) functional categorizations of four-word lexical
bundles frequently employed in the written speeches; 2) types and frequencies of lexical bundles
frequently used; and 3) different use of lexical bundles between EFL and ESL ASEAN KPs. The
findings reveal that three types of lexical bundles were employed as shown in percentages:
‘referential expressions’ (248 types, 43.89%), ‘stance bundles’ (237 types, 41.95%) and ‘discourse
organizers’ (80 types, 14.16%). ‘Discourse organizers’ were rarely apparent in EFL and ESL ASEAN
KPs’ written-speech discourses. ‘Stance bundles’ were highly used by ESL ASEAN KPs whereas the
EFL group frequently used ‘referential expressions’.
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INTRODUCTION
As a means of international communication, regarding the Association of South East Asian
Nations (ASEAN) context, English has been mainly used for communication in everyday life situations,
e.g. delivering national as well as international speeches, facilitating international trade, dealing with
operational diplomacy, handling business correspondence, and so forth. In addition, the ASEAN key
persons (ASEAN KPs) use English as a foreign language (EFL) and a second language (ESL) to
convey their messages amongst Asian and global communities. These key persons have to make the
best of English to internationally convey their political policies effectively so that both ASEAN and
world communities can precisely comprehend the gist of their messages. The main purpose of this
study is to address the formal register: ASEAN Economic Community (AEC) written speeches
delivered by ten ASEAN KPs.
In order to convey an effective message to their national and international audience, ten ASEAN
KPs from Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore,
Thailand, and Vietnam are certainly aware of the importance of both written and spoken messages;
hence, each text has been organized and produced correctly regarding linguistic features and word
choices. In terms of differences between the two groups of ASEAN KPs: EFL and ESL written
speeches apparently differ. According to Nelson (1985:245), factors making EFL speakers different
from ESL non-native speakers’ communication are the degree of vocabulary, stylistic features,
discourse arrangement, and speech functions.
Since ten ASEAN KPs use both EFL and ESL to communicate their messages, it is clearly seen
that English written/spoken texts presented by Cambodia, Indonesia, Laos, Thailand, and Vietnam,
where English is used as a foreign language (EFL), differ from the rest: Brunei, Malaysia, Myanmar,
the Philippines, and Singapore, where English is their second language (ESL) and is regularly used
as an official language.
In particular, the degree of vocabulary associated with lexical bundles (cohesive devices)
employed by the key persons of both groups, are interesting and worth examining to establish how
differently the lexical bundles have been used in the EFL and ESL written speeches, (Clark, 1974;
Peters, 1983; Wong, 1976) since there was little research which investigated whether writers from
different nationalities employed lexical bundles differently (Karabacak and Qin: 2013). Importantly, it
is then widely recommended that foreign language learners and second language learners should
develop the matter of lexical bundles, which is regarded as formulaic language (lexical bundles)
since the failure of using them creates some barriers in communication (Millar, 2011:129).
Lexical bundles, which show the use of language in terms of fixed and semi-fixed multiword
combinations in corpus linguistics, help speakers or writers to have communicative competence and
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to understand as well as construct discourse since researchers affirm that professional writers
intentionally employ lexical bundles to establish solidarity and distinguish themselves as proficient
writers (Cortes, 2006). Used as the framework of this study, Biber et al.’s (2004) lexical bundles are
defined as sequences of word forms that commonly go together in natural discourse. There are three
functional lexical bundles, i.e. stance bundles, referential expressions, and discourse organizers.
These lexical bundles play an important function in individual register and can identify different texts
across registers. According to Biber and Barbierei’s (2007) claim, lexical bundles are differently used
in each register and the communicative purposes.
Many previous studies concerning lexical bundles were conducted in various registers such as
lexical bundles in journalistic discourse (Dastjerdi and Rafiee, 2011, Rafi nd Tavakoli, 2011), in
academic writing (Pang, 2010, Csomay, 2013). Lexical bundles have been found in different text
types (written and spoken texts) or in different genres. For example, a stance bundle may be used
more in spoken discourse whereas a referential expression may be more dominant in written
discourse. However, there is only a handful study of using lexical bundles in written speeches by nonnative speakers of English when they write or speak in English (Bal, 2010: 2). Therefore, the
researcher attempts to examine types of four-word lexical bundles, investigate how often lexical
bundles, regarding Biber et al. 2004, have been employed, and how much difference there is using
lexical bundles between EFL and ESL ASEAN key persons' written speeches. Therefore, this study
focuses on the discourse analysis involving various genres such as Economics, Education,
Inauguration ceremonies, Politics, and the World Environment since the speeches can present the
image of national key persons and enhance their power (Toye, 2011: 178).
RESEARCH QUESTIONS
1. How frequently are functional categorizations of four-word lexical bundles found in ESL and EFL
ASEAN key persons’ English corpus written speeches?
2. Which types of four-word lexical bundles have been used in EFL and ESL ten ASEAN key persons’
English corpus written speeches?
3. To what extent was the use of four-word lexical bundles utilised differently between EFL and ESL
ASEAN key persons in English corpus written speeches?
SIGNIFICANCE OF THE STUDY
1. The findings could help EFL and ESL learners develop their lexical bundle knowledge in order to
effectively master them communicatively in either written or spoken discourse.

527

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

2. The findings could be helpful for EFL/ESL teachers, learners, and researchers, in particular how to
use lexical bundles effectively in written and spoken texts in real situations.
3. The findings could expand any future researchers’ interests in lexical features study, which could
lead to other research in corpus study and other related fields.
DEFINITION OF TERMS
By corpus analysis we mean the analysis of four-word lexical bundles which appeared in 100
written speeches delivered by ten ASEAN key persons. The written speeches were analyzed by using
Wordsmith tools to help find out the cluster of words. The bundles found in the corpus of 10 ASEAN
key persons were categorized based on Biber’s (1999) lexical bundles categorizations.
Lexical bundles mean sequences of word combination that commonly go together in natural
discourse (Biber et al. 1999) and often identified as a particular register such as academic writing,
textbooks, conversation, and so on. They are grouped into three types namely stance bundle,
referential expression, and discourse organizer (Biber et al. 2004).
Stance bundle refers to a four- word group that states attitude, judgment, and perspective of the
writer in terms of certainty or uncertainty, ability, desire, obligation/ direction, or personal - impersonal
way, e.g. a great pleasure to, I would like to, and so on.
Referential expression is a four-word group related to a given attribute, a condition, number,
amount, size, or quantity, including information about time and place, e.g. in the area of, in the spirit
of, by the end of, for the first time, and so on.
Discourse organizer functions as composing and structuring the text itself in terms of topic
introduction/ focus, and topic elaboration/clarification, e.g. on the other hand, nothing to do with, let’s
have a look, and so on.

MATERIALS AND METHODOLOGY
Research design is divided into four sections. The first section includes the research
procedures. In the second section, materials related to data collection are elaborated. The corpus
tools are described in the third section. The fourth section explains how to analyze the data.
1. Research Procedures
In order to conduct the main research, the researcher designed five processes shown as follows:
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Figure 1 Data Processing: five research processes
According to the processes shown in Figure 1, the researcher firstly browsed at the ASEAN
government websites providing the 10 ASEAN key persons’ written-speeches concerning four topics:
Economics, Politics, Social, and Education; then 100 written speeches (WSs) were purposively
gathered. Secondly, all WSs document were changed into Plain text files and later analysed by
WordSmith (6.0) and AntConc (3.2.1) Tools. The former was employed to determine three aspects:
words statistics; type/token ratio of running words; and word frequency. The latter, AntConc
concordance 3.2.1, which is a freeware corpus analysis toolkit for concordancing and text analysis
was implemented to find out top 50 of words frequency lists of four-word lexical bundles. Thirdly,
three applied linguists were asked to confirm the types of four-word lexical bundles obtained from the
100 written speeches. Their agreement in confirming the types of the overall four-word lexical bundles
is 90-95%. After that, the four-word lexical bundles were classified according to Biber’s (2004)
category. This showed how EFL and ESL ASEAN KPs differently employed lexical bundles in their
written speeches. Lastly, the four-word lexical bundles were grouped into percentages according to
the similar and different use of those bundles with respect to the EFL and ESL ASEAN KPs’ written
speeches.
2. Materials and Data Collection
Ten ASEAN key persons’ 100 written speeches were purposively selected from 2011 to 2015.
They were downloaded from 10 ASEAN governmental websites, i.e. a) the Ministry of Foreign Affairs
& Trade of Brunei Darussalam website, b) the Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation
of Cambodia website, c) the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia website, d) the Ministry of Foreign
Affairs of Lao PDR website, e) the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia website, f) the Ministry of
Foreign Affairs of Myanmar website, g) the Department of Foreign Affairs of the Philippines website, h)
the Ministry of Foreign Affairs of Singapore website, i) the Ministry of Foreign Affairs of Thailand
website, and j) the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam website. They were collected as purposive
samples in this study, and they were used to compile the ASEAN key persons’ 100 written speeches
corpus (ASEAN-WS corpus).
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A few examples of written speeches extracted from the authentic materials delivered by EFL and
ESL ASEAN key persons are illustrated as follows:
Example 1: ESL (Singapore)
Transcript of Prime Minister Lee Hsien Loong's Speech at the 11th China-ASEAN EXPO Opening
Ceremony on 16 September 2014
I am very honoured to be here for the 11th China-ASEAN Expo (CAEXPO). Having last attended the
3rd China-ASEAN Expo in 2006, I am very happy to see how the CAEXPO has grown in scale. I am
also delighted to see how much Nanning has developed and changed in the last eight years.
(Types: Stance bundles)
Example II: ESL (Lao PDR)
Welcome Remarks and Report on ATF 2013 hosting by Prof. Dr Bosengkham Vongdara, Minister of
Information, Culture and Tourism, Chairman of ATF (Vientiane 20 January 2013)
Ladies and Gentlemen
First of all, on behalf of the Organizing Committee of the ASEAN Tourism Forum and ASEAN Travel
Exchange (ATF 2013), …
(Type: Referential expression)
Example III: EFL (The Philippines)
Statement of Sec. Balisacan on the 2014 Q3 Performance of the Philippine Economy - November
27, 2014 PSA-NSCB Operations Room, Makati City
On the other hand, public construction contracted from a double-digit growth of 19.1 percent to -6.2
percent.
(Type: Discourse organizer)
3. Research Instruments
In this study, the researcher utilized two instruments: WordSmith Tools version 6.0 and AntConc
version 3.2.1. The former, developed by Mike Scott, was used to analyse words in the 100 ASEAN-WS
focusing on types, tokens, frequency and concordance. The researcher also employed Laurence
Anthony’s AntConc 3.2.1, which is a freeware corpus analysis online device for analysing the 100
ASEAN-WS to identity four-word lexical bundles.
4. Data Analysis
WordSmith (6.0) and AntConc (3.2.1) tools were used to generate word lists according to
frequency order for lexical comparison of 100 written-speech discourses. In data processing, the
frequency and distribution of all word types in the ASEAN KPs’ corpus were first determined in order
to identify their frequent use of four-word lexical bundles. The researcher further tabulated the types
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of lexical bundles frequently used in a reliability-rating Table. Three applied linguists were asked to
rate all four-word lexical bundles used.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Statistical Analysis of the ASEAN KPs’ Corpus
Table 1 shows the statistics or the output of the lexicon extraction program, showing the size of
the lexicon produced from the ASEAN KPs’ corpus.
According to the data tabulated in Table 1, the overall corpus size comprises 143,692 tokens or
running words. The total number of word types is 9,935 words in the corpus; a recurrent word is
counted only once.
Table 1 Statistical Analysis of ASEAN-KPs’ corpus
Details
Overall
Tokens
143,692
*Word Types

9,935

Type/Token Ratio

1:14.46

*A token which occurs more than once in different positions was counted as one word type.
Regarding the whole corpus, the ratio of types/tokens is 1:14.46. The ratio indicates that the
same word is repeated on average after the 14th count of running words throughout the corpus.
2. Functional categorizations
Table 2 illustrates the four-word lexical bundles frequently employed in the written speeches.
Table 2 Functional categorizations of four-word lexical bundles
Functional
Type
Referential expressions (EFL, ESL)
248

43.89

Stance bundles (EFL, ESL)

237

41.95

Discourse organizers (EFL, ESL)

80

14.16

Total

565

100

%

The three applied linguists agreed and selected 565 items of the four-word Lexical bundles
categorized as: ‘referential expressions’ (248 types, 43.89%), ‘stance bundles’ (237 types, 41.95%)
and ‘discourse organizers’ (80 types, 14.16%) respectively.
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3. Types and frequencies of four-word lexical bundles
The frequencies of four-word lexical bundles were tabulated below.
Table 3 Types and frequencies of four-word lexical bundles
Four-word lexical bundles
Stance (e.g. I would like to; I am pleased that, etc.)

Lexical Bundle Types Frequencies
237
519

Referential (e.g. a member of the, a religion of peace, etc.)

248

372

Discourse (e.g. all the compatriots who; a clear sense of, etc.)

80

101

Total

565

992

The three applied linguists agreed and selected 565 items types and frequencies of four-word
lexical bundles as: ‘referential expressions’ (248 types, Freq.372), ‘stance bundles’ (237 types,
Freq.519) and ‘discourse organizers’ (80 types, Freq.101) respectively.
4. Different use of four-word lexical bundles
According to Figure 2, the line graph shows the percentage of ESL and EFL ASEAN key persons’
different uses of four-word lexical bundles.

80.00
60.00

58.55

40.00

41.45

24.95

20.00
0.00

14.15
Stance

9.23
5.50
Discourse

24.36

EFL

21.81

Referential

ESL

Total

Figure 2 Different uses of lexical bundles between ESL and EFL ASEAN Key Persons
According to the line graph, the different use of lexical bundles between ESL and EFL ASEAN
KPs can be summarised: ‘stance bundles’ (ESL 24.95 %, EFL 14.15%); ‘discourse organizers’ (ESL
9.23 %, EFL 5.50%), and ‘referential expressions’ (ESL 24.36 %, EFL 21.81%).
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CONCLUSION
According to the data obtained, it can be concluded that all types of lexical bundles: ‘stance
bundle’, ‘discourse organizer’, and ‘referential expression’ were highly used and frequently found in
ESL ASEAN KPs written speeches. The ‘discourse organizers’ were the least found in both ESL and
EFL ASEAN KPs’ written-speech discourses or non-native speakers’ (ASEAN) political register. This
supported previous studies conducted by Chan, Kashiha, and Tan (2014); Csomay (2013); Jablonkai
(2009); Vongsilodkul (2015) in finding that discourse organizers were the least used in group
discussion, in classroom discourse, in online news (regarding the EU), and in written speeches
(regarding the World Economic Forum). It is suggested that ESL and EFL ASEAN KPs mainly focused
on the audience's attention more than creating coherences in both written and spoken discourses
since each functional lexical bundle is differently served in individual registers. In addition, the
findings from this study are likely to help raise EFL and ESL learners’/users’ awareness of how to
effectively employ different types of lexical bundles as natural linguistic devices to meaningfully serve
their communicative purposes in both written and spoken discourses.
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ปั ญหากฎหมายอันเกี่ยวด้ วยเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
เมื่อชายหรื อหญิงคู่สมรสถึงแก่ ความตาย
The Legal problems of posthumous reproduction
วิณัฏฐา แสงสุข1*
Winatta Saengsook1*

บทคัดย่ อ
เมื่อคู่สมรสสามารถให้ กาเนิดบุตรภายหลังการตายของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ เพราะเหตุเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของตนเองหรื อผู้บริ จาค ทาให้ เกิดประเด็น
ทางกฎหมายตามมาไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาอันเกี่ยวด้ วยการพิจารณาสิทธิความเป็ นบุตรโดยชอบด้ วยกฎหมาย สิทธิ
ในการเข้ ารับมรดกของเด็ก ประเด็นเกี่ยวด้ วยศีลธรรมจริ ยธรรมความเหมาะสม และระยะเวลาในการอนุญาตให้
ดาเนินการให้ กาเนิดเด็กภายหลังการตายของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ นัน้ ในประเด็นปั ญหาดังกล่าวเมื่อพิจารณา
ตามกฎหมายไทยรวมทัง้ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 กลับมิอาจคุ้มครองได้ ครอบคลุมในประเด็นปั ญหากฎหมายดังกล่าว จึง
นามาสู่การศึกษาวิจัยทางกฎหมายในการศึกษาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนีกับประเทศไทยเพื่อนาเสนอแนวทางแก้ ไข
ปั ญหากฎหมายดังกล่าวต่อไป

ABSTRACT
We are able to use cryopreserved gametes and use donated gametes posthumously. These
pose legal issues, legitimacy of the child born, inheritance rights of the child, moral evaluation and the
limitation time embarking on posthumous assisted reproductive technology on the surviving spouse.
Thai provision and all rules such as the protection of the child born on assisted reproductive
technology Act, 2015 are not able to shield the right of posthumous child in these legal issues and
need amendment. According to legal comparative research, the US the UK and Germany are
considered and analyzed the nature of posthumous conception faces large gab in Thai legal
framework.
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บทนา
เมื่อสามีภรรยาคู่ใดตกอยู่ในภาวะผู้มีบุตรยากหรื อมีเหตุใดๆอันทาให้ ไม่สามารถมีบุตรได้ ใ นเวลาที่
ต้ องการ สามีภรรยาผู้มีความมุ่งหวังในการที่จะเติมเต็มครอบครั วของตนจึงมีความเพี ยรพยายามในการที่จะ
ดาเนินการทางการแพทย์ให้ มีบุตร โดยในปั จจุบนั เมื่อการแพทย์มีการพัฒนาจนนามาสู่การประสบความสาเร็ จ
จากการนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เข้ ามาช่วยคูส่ มรสที่ประสบปั ญหาการมีบตุ รยาก ซึง่ เทคนิคที่นามาใช้ นนั ้
มีหลายวิ ธี เช่น การฉี ดผสมเที ยม (artificial insemination) การปฏิ สนธิ ภ ายนอกร่ างกายหรื อการทาเด็ก
หลอดแก้ ว (In vitro Fertilisation) หรื อแม้ แต่การให้ หญิงอื่นตังครรภ์
้
แทน (surrogate mother)
การที่คสู่ มรสจะตัดสินใจในการมีบุตรหรื อไม่ เว้ นระยะห่างการมีบุตรเพียงไร ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อจานวนบุตร ถือเป็ นสิทธิอนามัยเจริ ญพันธุ์ (reproductive rights) คือสิทธิที่ถูกรับรองไว้ ในปฏิญญาสากลว่า
ด้ วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491 (the Universal Declaration of Human Rights-UDHR,1948) อันเป็ นสิทธิ
มนุษยชนหรื อสิทธิพื ้นฐานของบุคคลและของคู่สมรส แต่อย่างไรก็ตามมีข้อพิจารณาว่าสิทธิอนามัยเจริ ญ พันธุ์นี ้
จะรวมถึงการมีสิทธิ ในการมีบุตรด้ วยวิธีใดๆโดยไม่จากัดรวมทัง้ ไม่มีข้อจากัดเรื่ องเวลาได้ หรื อไม่ เพราะเมื่อ
พิจารณาแล้ วจะเห็นได้ ว่าเทคโนโลยีดงั กล่าวข้ างต้ นนันไม่
้ ใช่เพียงทาให้ เกิดการตังครรภ์
้
เมื่อสามีภรรยายังมีชีวิต
อยู่เท่านัน้ หากแต่เมื่อสามีหรื อภรรยาได้ เสียชีวิตแล้ วก็ยังสามารถนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาช่วยทาให้ เกิดการ
ตังครรภ์
้
ได้ ทาให้ เกิดคาถามตามมาว่าภายใต้ ทฤษฎีอนั รับรองสิทธิของชายหญิงคูส่ มรสในการมีบุตรคือหลักการ
ว่าคูส่ มรสย่อมได้ รับการรับรองโดยรัฐว่ามีสิทธิในการสมรส (the right to foundfamily) และมีสิทธิในชีวิตส่วนตัว
และชีวิตครอบครัวของตน (the right to privacy and family life) อันเป็ นการรับรองภายใต้ ปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491 (the Universal Declaration of Human Rights-UDHR,1948) อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วย
สิทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขัน้ มูลฐาน พ.ศ.2493 (Europe Covenant on Economic,Social and Cultural
Rights 1950) กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พ.ศ.2509 (International
Covenant on Economic,Social and Cultural Rights 1966) และกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง พ.ศ.2509 (International on Civil and Political Rights 1966) รัฐจะมิอาจออกกฎหมาย
ละเมิดสิทธิดงั กล่าว ดังนี ้ย่อมนาสู่การเคารพและรับรองว่าคู่สมรสนันย่
้ อมมีสิทธิในการเจริ ญพันธุ์ต่อไปโดยสิทธิ
มนุษยชนอันเกี่ยวด้ วยสิทธิ ในการเจริ ญพันธุ์หรื อการให้ กาเนิด ได้ แก่ สิทธิ อนามัยเจริ ญพันธุ์หรื อการให้ กาเนิด
(reproductive rights) สิทธิในความมีอิสระในการปกครองตนเอง (reproductive autonomy) สิทธิในความเป็ น
ส่วนตัว (right to privacy) และสิทธิในการเลือกวิธีการในการให้ กาเนิด (reproductive choice) ชายหรื อหญิงคู่
สมรสที่ถงึ แก่ความตายและคูส่ มรสที่ยงั มีชีวิตอยู่นนั ้ ยังคงมีสิทธิเช่นนี ้อยู่เพียงใด เมื่อต้ องพิจารณาโดยตระหนัก
ถึงสิทธิ ของเด็กที่จะเกิดมาภายหลังการตายของบิดาหรื อมารดาภายใต้ ทฤษฎีประโยชน์ สูงสุดของเด็กนัน้ และ
ทฤษฎีเจตจานงและอานาจแห่ งสิทธิ รวมทังความตระหนั
้
กต่อทฤษฎีอนั เกี่ยวด้ วยศีลธรรมและจริ ยธรรม โดยใน
ต่างประเทศต่างมีกฎหมายเกี่ยวข้ องในกรณี ดงั กล่าวนัน้ ซึ่ง ประเทศสหราชอาณาจักร ภายใต้ กฎหมาย The
Human Fertilisation and Embryology Act 2008 และประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีกฎหมายแม่บทคือ The
Uniform Parentage Act 2002 และ The Uniform Probate Act 2008 ซึง่ มลรัฐต่างๆใช้ เป็ นแนวทางในการ
พิจารณาได้ รวมทังแม้
้ มีบางมลรัฐมิได้ ออกกฎหมายเพื่อกรณีเช่นนี ้โดยชัดแจ้ ง แต่ก็ยงั มีแนววินิจฉัยของศาลเป็ น
แนวทางได้ จึงนับว่าทังสองประเทศต่
้
างมีหลักเกณฑ์ที่เห็นได้ อย่างชัดเจน มีผลทางกฎหมายบังคับได้ ชดั แจ้ งว่าจะ
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คุ้มครองสิทธิของเด็กในลักษณะเช่นนี ้แค่ไหนเพียงใด ในขณะที่ประเทศสหพัน ธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ บญ
ั ญัติ
กฎหมายห้ ามการกระทาดังกล่าวไว้ อย่างชัดแจ้ งใน the Embryo Protection Act 1990 ส่วนประเทศไทยนันแม้
้
จะมีพ ระราชบัญ ญัติค้ ุมครองเด็ ก ที่ เกิ ดจากเทคโนโลยี ช่วยการเจริ ญ พันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และได้
บัญญัติในส่วนการอนุญาตให้ ดาเนิ นการใช้ เทคโนโลยี ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ หลังการตายได้ ไว้ ใน
มาตรา 43 รวมทัง้ มีป ระกาศแพทยสภา ที่ 95(10)/2558 ก็ ก าหนดอนุญ าตไว้ แต่จ ากการศึก ษายังพบว่ า
กฎหมายที่ มี อ ยู่ ข องไทยยั ง คงมี ปั ญ หากฎหมายเพราะความไม่ ชัด แจ้ ง ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และประกาศ
แพทยสภา อีกทัง้ เมื่อได้ พิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยงั มีช่องว่างในการพิจารณาปั ญหาอันเกิด
จากการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากเมื่อคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถึงแก่ความ
ตายการสมรสย่อมสิ ้นสุดลง ตามมาตรา 1501 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะคุ้มครองเด็กที่เกิดหลังการ
ตาย เช่นนัน้ ในกรณีชายบิดาถึงแก่ความตายตามมาตรา 1536 หากเด็กคลอดแล้ วอยู่รอดภายใน 310 วัน นับแต่
วันที่ชายบิดาถึงแก่ความตายหากเกินระยะเวลา 310 วัน เด็กนันย่
้ อมไม่ได้ รับความคุ้มครองในความเป็ นบุตรที่
ชอบด้ วยกฎหมายและย่อมไม่ได้ รับมรดกต้ องห้ ามตามมาตรา 1604 ประกอบ มาตรา 15 ส่วนกรณีหญิงมารดา
ซึง่ เป็ นภรรยาถึงแก่ความตาย เช่นนี ้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิใด ๆ ไว้
เลย เพราะตามมาตรา 1546 นันความเป็
้
นมารดาและบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายต้ องเกิดจากการให้ กาเนิด แม้ จะ
พิจารณาตามข้ อยกเว้ นของมาตรา 1546 ที่ให้ ไปพิจารณาตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ก็ตาม ก็จะพบว่า กฎหมายดังกล่าวมิได้ บญ
ั ญัติไว้ โดยชัดแจ้ งว่าจะ
คุ้มครองเด็กในกรณีเช่นนีอ้ ย่างไร ดังนี ้จึงนามาสู่ปัญหากฎหมายไม่ว่าจะเป็ นกรณี การรั บรองสถานะของเด็กที่
เกิดหลังการตายของชายหรื อหญิง กรณีความเหมาะสมในการให้ สิทธิแก่ค่สู มรสใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาค
รวมทังสิ
้ ทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทของเด็กและทายาทคนอื่นๆและปั ญหาการกาหนดระยะเวลาในการให้
กาเนิดภายหลังตายของชายหรื อหญิ งไม่ชัดแจ้ ง จึงควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายของประเทศไทยในส่วนที่
เกี่ยวข้ อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึง ความเป็ นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีอนั เนื่องด้ วยการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
เมื่อบิ ด าหรื อมารดาหรื อบิ ดาถึงแก่ ความตายแล้ ว รวมทัง้ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกับ การใช้ เทคโนโลยี ช่ วยการ
เจริ ญ พัน ธุ์ เ มื่อ บิ ด าหรื อมารดาถึ งแก่ ความตายแล้ วของทัง้ กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศสหราช
อาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถานะของกฎหมายไทยที่บงั คับใช้ ในปั จจุบนั ว่าจะมีปัญหาการบังคับใช้
กับ ปั ญ หาอัน เนื่ อ งด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยการเจริ ญ พัน ธุ์ เ มื่ อ บิ ด าหรื อ มารดาถึ ง แก่ ค วาม ตายแล้ ว โดย
เปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศสหพัน ธ์ สาธารณรั ฐ
เยอรมนี
3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางอันเป็ นข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหากฎหมายอันเนื่องด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
ช่วยการเจริ ญพันธุ์เมื่อบิดาหรื อมารดาถึงแก่ความตายแล้ ว
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี ้ มุ่งที่จะศึกษาปั ญหากฎหมายที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์มาใช้ เมื่อ
คู่สมรสนัน้ ถึงแก่ความตายแล้ วโดยศึกษาเฉพาะกรณี ที่ชายหรื อหญิงถึงแก่ความตาย โดยไม่รวมถึงกรณี ที่ชาย
และหญิ งนัน้ ถึงแก่ความตายทัง้ คู่เนื่ องจากกฎหมายไทยที่ เกี่ ยวข้ องกาหนดหลักเกณฑ์ ไว้ ชัดเจนว่า มิให้ มีการ
ดาเนินการดังกล่าว

วิธีการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจยั นี ้มุ่งเน้ นที่จะวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวข้ อง ที่
จะสามารถน ามาใช้ เ พื่ อเป็ นแนวทางในการออกกฎหมายในประเทศไทยได้ อ ย่ างเป็ นรู ป ธรรม โดยวิ ธี ก าร
ศึกษาวิจยั จะเป็ นการวิจยั เอกสาร (documentary research) ทังที
้ ่เป็ นแหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (primary source) อัน
ได้ แก่ บทบัญญัติกฎหมาย คาพิพากษาของศาล และแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (secondary source) อันได้ แก่ หนังสือ
และตาราทางวิชาการ บทความในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ โดยการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวจะเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศ สหราชอาณาจักร ประเทศสหรั ฐอเมริ กา และ
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ผลการวิจัย
ประการแรก ปั ญหาการพิจารณาความเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของชายหรื อหญิงบิดามารดาที่ถึง
แก่ความตายไปโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หลังการตายนัน้ ซึง่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศสหราช
อาณาจักรต่างมีกฎหมายที่ บัญญัติรับรองสถานะที่ มีความชัดแจ้ ง โดยประเทศสหราชอาณาจักร ตาม The
Human Fertilisation and Embryology Act 2008 มาตรา39 จะคุ้มครองเพียงให้ มีสิทธินาชื่อชายที่ถึงแก่ความ
ตายนันมาใส่
้
ในสูติบตั รว่าเป็ นบิดา ส่วนประเทศสหรัฐอเมริ กามีแนวทางในการคุ้มครองทังความเป็
้
นบุตรและสิทธิ
รับมรดกตามกฎหมายต้ นแบบคือ The Uniform Parentage Act 2002 มาตรา707 และ The Uniform Probate
Act 2008 มาตรา2-120 และ2-121ซึง่ แต่ละมลรัฐต่างพิจารณาความเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้ กาหนดแนวทาง
ไว้ ต ามกฎหมายต้ น แบบทัง้ สองฉบับ รวมทัง้ บางมลรั ฐแม้ อาจมิได้ กาหนดหลัก เกณฑ์ ตามกฎหมายต้ น แบบ
ดังกล่าวแต่ก็จะใช้ คาพิพากษาของศาลเป็ นหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองเด็กที่เกิดในกรณีเช่นนี ้ แต่สาหรับประเทศ
สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนีแล้ ว ตาม The Embryo Protection 1990 มาตรา4 ได้ กาหนดห้ ามดาเนินการ
ลักษณะเช่นนีไ้ ว้ เป็ นการเด็ดขาดโดยมีการกาหนดเป็ นบทลงโทษทางอาญาสาหรั บผู้ที่ทาการฝ่ าฝื นด้ วย ส่วน
ประเทศไทยนัน้ โดยพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่ เกิ ดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ .
2558 มาตรา 29 30 และ43ยังบัญญัติไม่ชัดแจ้ งว่าได้ ค้ มุ ครองสถานะความเป็ นบุตรไว้ หรื อไม่ อย่างไร จึงควร
แก้ ไขบทบัญญัติในมาตรา 29 ให้ รับรองสิทธิความเป็ นบุตรโดยชอบด้ วยกฎหมายของเด็กที่เกิดในกรณีดงั กล่าว
โดยชัดแจ้ งและต้ องไม่มีพฤติการณ์ ใด ๆ อันเป็ นการเพิกถอนความยินยอมของชายหรื อหญิ งในการดาเนินการ
เช่นนันด้
้ วยไว้ ในพระราชบัญญัติไม่ควรไปจัดทาเป็ นประกาศแพทยสภา
ประการที่สอง ปั ญหาการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้
บริ จาค โดยกรณี เช่นนีม้ ีข้อพิจารณาเบือ้ งต้ นคือ หากชายผู้เป็ นสามีถึงแก่ความตาย หญิ งภริ ยาอาจใช้ อสุจิ ผ้ ู
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บริ จาคมาผสมกับไข่ของตน หรื อใช้ อสุจิของสามีที่ถึงแก่ความตายผสมกับไข่ของผู้บริ จาค หรื อ ใช้ ตวั อ่อนของผู้
บริ จาคดาเนินการให้ ตนตังครรภ์
้
แต่หากเป็ นกรณีหญิงภรรยาถึงแก่ความตาย ชายผู้เป็ นสามีนนอาจใช้
ั้
อสุ จิของผู้
บริ จาคผสมกับไข่ของภรรยาหรื อใช้ ไข่ของผู้บริ จาคผสมกับอสุจิของสามี หรื อใช้ ตวั อ่อนของผู้บริ จาคโดยจะเป็ น
การนาไปให้ หญิงอื่นตังครรภ์
้
แทนได้ ซึง่ กรณีดงั กล่าวนี ้ ประเทศสหรัฐอเมริ กานันสามารถด
้
าเนินการได้ และเด็กที่
เกิดมานันจะได้
้
รับการรับรองสถานะทางกฎหมายว่าเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายตาม the Uniform Parentage
Act 2002 มาตรา 707 ในขณะที่ประเทศสหราชอาณาจักรสามารถดาเนินการได้ เฉพาะกรณีสามีถงึ แก่ความตาย
แล้ วหญิงภรรยาใช้ อสุจิของผู้บริ จาคได้ เท่านัน้ ที่เด็กจะยังคงได้ รับการคุ้มครองโดยเป็ นเพียงการใส่ชื่อชายผู้เป็ น
สามีที่ตายไปนันในสู
้ ติบตั รว่าชายนันเป็
้ นบิดาไม่อาจอ้ างสิทธิ อื่นใดได้ อีกตาม the Human Fertilisation and
Embryology Act 2008 มาตรา40 ส่วนประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนีกาหนดห้ ามมิให้ ดาเนินการลักษณะ
เช่นนี ้ ไว้ เป็ นการเด็ดขาดตาม the Embryology Protection Act 1990 มาตรา4 ส่วนประเทศไทยนัน้ โดย
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 29 และ
43 รวมถึงประกาศแพทยสภา ได้ กาหนดถึงการอนุญาตให้ ใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์โดยใช้ เซลล์สืบพันธุ์
ของผู้บริ จาคมาดาเนินการได้ แม้ ชายหรื อหญิงถึงแก่ความตาย ซึง่ ผู้วิจยั ไม่เห็นพ้ องด้ วย กฎหมายควรอนุญาตให้
มีการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของสามีหรื อภรรยากับการใช้ เซลล์การเจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาคในบางกรณีเท่านันคื
้ อควร
ให้ มีการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาคกับเซลล์เจริ ญพันธุ์ของชายหรื อหญิงคู่สมรสที่ถึงแก่ความตายไปก่อนนัน้
อย่างมีข้อจากัดโดยควรห้ ามการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาคกับชายหรื อหญิ งคู่สมรสที่ยงั มีชีวิตอยู่โดยไม่มี
เซลล์ เจริ ญพันธุ์ของชายหรื อหญิ งคู่ส มรสที่ ถึงแก่ความตาย เนื่ องจากเด็กที่ เกิ ดนัน้ จะขาดความสัมพันธ์ ทาง
สายโลหิตรวมถึงยีนส์และโครโมโซมกับชายหรื อหญิงสามีภรรยาที่ถงึ แก่ความตาย เด็กจะมีรูปร่ างหน้ าตาที่จะผิด
แปลกแตกต่างจากชายหรื อหญิงสามีภรรยาด้ วยอันนามาสู่ความสัมพันธ์ กบั เครื อญาติในความสงสัยความเป็ น
บุตรและความเป็ นทายาทของเด็กที่เกิดมาซึง่ เด็กเหล่านี ้จะอยู่ในสภาพกึ่งกาพร้ ามาแต่กาเนิดอยู่แล้ วหากยังต้ อง
เผชิญกับสภาวะที่ต้องมีความกดดันทางจิตใจและความรู้ สกึ อีก ย่อมเป็ นการขัดต่อทฤษฎีประโยชน์สงู สุดของเด็ก
และทฤษฎีเจตจานงและอานาจแห่งสิทธิ รวมทังขั
้ ดต่อหลักการและทฤษฎีทางศีลธรรมและจริ ยธรรมด้ วย จึงเป็ น
กรณีที่ต้องคานึงถึงสิทธิของเด็กมากกว่าสิทธิเจริ ญพันธุ์ของชายหรื อหญิงคูส่ มรส เช่นนี ้ จึงควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติม
มาตรา 43 โดยห้ ามมิให้ ใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาคกับเซลล์เจริ ญพันธุ์ของคู่สมรสชายหรื อหญิงที่ยงั ไม่ถึงแก่
ความตายเท่านันจะต้
้ องมีเซลล์เจริ ญพันธุ์ของชายหรื อหญิงคูส่ มรสที่ถงึ แก่ความตายแล้ วรวมอยู่ด้วย
ประการที่สาม ปั ญหากฎหมายในการพิจารณาสิทธิการเป็ นทายาทและสิทธิการเข้ ารับมรดกแทนที่ของ
เด็ก ประเทศสหราชอาณาจักรมิได้ อนุญาตให้ เด็กที่เกิดในกรณี เช่นนีม้ ีสิทธิ รับมรดกมีเพียงสิทธิ ที่หญิงมารดาคู่
สมรสที่ยงั มีชีวิตนันจะยื
้ ่นขอจดทะเบียนการเกิดโดยใช้ ชื่อสามีหรื อชายที่ถงึ แก่ความตายไปก่อนนันได้
้ เท่านัน้ โดย
เด็กนันจะไม่
้
มีสิทธิรับมรดกด้ วย ส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กานัน้ คือ the Uniform Parentage Act
2002 มาตรา707 และthe Uniform Probate Act 2008 มาตรา2-120 และ2-121 กฎหมายต้ นแบบทังสองฉบั
้
บมี
ความชัดแจ้ ง หลายมลรัฐได้ นาไปเป็ นต้ นแบบในการบัญญัติกฎหมายครอบครัวและมรดกที่เกี่ยวข้ องทาให้ เด็กที่
เกิดในกรณี เช่นนี ม้ ีความเป็ นบุตรรวมทัง้ สิทธิ รับมรดกรวมถึงการเข้ ารั บมรดกแทนที่ด้วย ในประเด็นปั ญหานี ้
กฎหมายไทยยังมีปัญหาเนื่องจากมีผลมาจากการที่พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และประกาศแพทยสภายังกาหนดหลักเกณฑ์อนั เกี่ยวด้ วยกรณีดงั กล่าวไม่
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ชัดแจ้ ง อีกทังเมื
้ ่อพิจารณาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยครอบครัวและมรดกแล้ ว
โดยเฉพาะการพิจารณาสถานะทางกฎหมายในการเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของชายหญิงบิดามารดาอันเป็ น
คู่สมรสที่ดาเนินการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เมื่อคู่สมรสอีกฝ่ ายถึงแก่ความตาย ย่อมทาให้ การพิจารณา
สิทธิการเป็ นทายาทและการเข้ ารับมรดกมีปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาไปด้ วย ซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่าเด็กนันควร
้
ได้ รับมรดกภายได้ เงื่อนไขเรื่ องระยะเวลาของการเกิดตามที่จะได้ วิเคราะห์ไว้ ในปั ญหาประการสี่ ส่วนการเข้ ารั บ
มรดกแทนที่ชายบิดาหรื อหญิงมารดานัน้ ย่อมใช้ สิทธิได้ ภายใต้ เงื่อนไขว่าเด็กนัน้ ต้ องเกิดมาก่อนเจ้ ามรดกที่เด็ก
นันจะใช้
้
สิทธิเข้ ารับมรดกแทนที่ทายาทโดยธรรมที่ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ ามรดกนันโดยต้
้
องแก้ ไขเพิ่มเติมทังใน
้
ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 และมาตรา1644 และตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่
เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 34
ประการที่สี่ ปั ญหาการกาหนดระยะเวลาการเกิดของเด็กที่เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
หลังการตายของชายหรื อหญิงคูส่ มรสนัน้ ในกรณีนี ้ การไม่กาหนดระยะเวลาไว้ ว่าจะพิจารณาสิทธิการเป็ นบุตรที่
ชอบด้ วยกฎหมายหรื อสิทธิ การเข้ ารั บมรดกรวมทัง้ การเข้ ารั บมรดกแทนที่ให้ กับเด็กที่เกิดในกรณี ดงั กล่ าวนีใ้ น
ระยะเวลาเท่าใด ย่อมจะเป็ นปั ญหาการพิจารณาสิทธิของเด็กและเป็ นการกระทบสิทธิของบุคคลอื่นได้ เพราะการ
ใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หลังการตายนี ้ ย่อมใช้ เวลาและไม่อาจคาดหมายได้ ว่าจะดาเนิ นการประสบ
ความสาเร็ จได้ เมื่อใด ดังนีจ้ ึงต้ องพิจารณาระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1536 ซึ่ง
กาหนดระยะเวลาไว้ ที่ 310 วัน นับแต่วนั ตายของเจ้ ามรดกที่เป็ นบิดานัน้ ซึง่ ในกรณีเช่นว่านี ้เด็กจะไม่อาจเกิดใน
310 วัน ได้ เลย รวมทัง้ กรณี ห ญิ งมารดาอัน เป็ นเจ้ ามรดกไม่มีบ ทบัญ ญัติก าหนดไว้ จึงต้ องไปพิ จารณาตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึง่ ก็มิได้ กาหนด
หลักเกณฑ์ไว้ เลย จึงควรต้ องมีการกาหนดระยะเวลาไว้ ให้ ชดั แจ้ งด้ วย ในส่วนของประเทศสหราชอาณาจักรตาม
The Human Fertilisation and Embryology Act ,2008 มาตรา39และมาตรา40ได้ นันมี
้ การกาหนดระยะเวลา
42 วันนับแต่วนั ที่เด็กเกิด เพื่อใช้ ชื่อสามีที่ถงึ แก่ความตายมาแจ้ งเกิดในสูติบตั รว่าเป็ นบิดาเท่านัน้ เนื่องจากไม่ได้
ให้ สิ ท ธิ รั บมรดกด้ วยจึงไม่จ าต้ องก าหนดระยะเวลาแห่ งการเกิ ดของเด็ก ไว้ ด้วย ส่วนประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
กฎหมายต้ นแบบรวมถึงกฎหมายในหลายมลรัฐมีความชัดแจ้ งว่าจะอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ เด็กมีสิทธิรับมรดก
ภายใต้ การกาหนดระยะเวลาที่ มีความแน่ชัดว่าหากอนุญาตแล้ วเด็กต้ องเกิ ดมาในระยะเวลาเท่าใด ซึ่ง The
Uniform Probate Code 2008 มาตรา2-120 และ2-121 ได้ กาหนดว่าเด็กนันจะต้
้
องได้ ปฏิสนธิภายใน 36 เดือน
และก าเนิ ดภายใน 45 เดือนหลังการตายของชายหรื อหญิ งบิ ดามารดานัน้ โดยการก าหนดดังกล่าวเช่ น นี ้
สอดคล้ องกับ the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) ซึง่ ได้ ข้อมูล
มาจากการวิจัยรวมทัง้ สอดคล้ องกับความเห็นของ the Center for Disease Control ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุขว่าตัวชายหรื อหญิงที่ยงั ไม่ถึงแก่ความตายนันต้
้ องการเวลาที่จะทาใจและตัดสินใจว่าตนจะ
ยังดาเนินการเพื่อให้ กาเนิดหลังจากการตายของคูส่ มรสชายหรื อหญิงนันอี
้ กหรื อไม่ อีกทังการด
้
าเนินการตังครรภ์
้
ในลักษณะดังกล่าวอาจไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้ ในทันที นอกจากนี ้ผู้วิจัยมีข้อสังเกตจากคดีที่เกี่ยวกับ
การเรี ยกร้ องสิทธิของเด็กที่ขึ ้นสูศ่ าลในคดีที่เด็กเกิดหลังการตายของชายโดยการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
นัน้ จะพบว่า เด็กที่เกิดลักษณะเช่นนีจ้ ะเกิ ดในระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี เช่น คดี woodward เป็ นต้ น ในประเด็ น
ปั ญหานีก้ ฎหมายไทยที่ เกี่ยวข้ องยังคงมีช่องว่างของกฎหมาย โดยผู้วิจัยเห็นว่าระยะเวลาที่ กฎหมายประเทศ
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สหรัฐอเมริ กากาหนดไว้ เป็ นต้ นแบบนันมี
้ ความเหมาะสม ผู้วิจยั เห็นว่าควรได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 34

สรุป
เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ ทาให้ ชายหญิ งคู่สมรสอาจให้ กาเนิดบุตรแม้ หลังจากชาย
หรื อหญิงนันถึ
้ งแก่ความตายแล้ ว กรณีเช่นนี ้ย่อมนามาซึง่ ประเด็นปั ญหากฎหมายไม่ว่า สถานะความเป็ นบุตรที่
ชอบด้ วยกฎหมาย การใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาค สิทธิในการรับมรดก และระยะเวลาในการพิจารณาสิ ทธิ
ของเด็กที่เกิดในกรณีดงั กล่าว โดยกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร คือ The Human Fertilisation and
Embryology Act 2008 แม้ จะมีการปรับแก้ กฎหมายให้ ยอมรับการให้ กาเนิดภายหลังการตายของชายหญิงได้ ก็
ตาม ก็เป็ นเพียงการรั บรองให้ ดาเนิการได้ เฉพาะกรณี ที่ชายถึงแก่ความตายเท่านัน้ และมิได้ มีการรั บรองไปถึง
สถานะของเด็กโดยทันที หญิ งภรรยาจะต้ องดาเนิ นการแจ้ งเกิ ดเด็กและขอใส่ชื่อชายสามีในสูติบัตรของเด็ก
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และแม้ หญิงภรรยาจะได้ ดาเนินการตามระยะเวลาแล้ ว เด็กนันก็
้ มีสิทธิ เพียงได้ รับการ
ระบุชื่อบิดาในสูติบตั รเท่านัน้ ไม่มีสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ อีก ในขณะที่กฎหมายของประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐ
เยอรมนีโดย the Embryo Protection 1990 กลับไม่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเลยยังคงคานึงถึงการรับรองสิทธิของชาย
หญิ ง และสถานะของเด็ ก ภายใต้ ก ารเกิ ด ตามวิ ธี ธ รรมชาติ เ ท่ า นัน้ แต่ จ ะเห็ น ได้ ว่ า กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาคือ the Uniform Parentage Act 2002 และthe Uniform Probate Act 2008 ได้ มีการแก้ ไข
ปรับปรุ งกฎหมายไปตามพลวัตรของสังคม โดยกฎหมายทังสองฉบั
้
บมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่รับรองสิทธิของ
ชายหญิงในการให้ กาเนิดภายหลังการตายของบุคคลนัน้ รวมทังรั
้ บรองสถานะทางกฎหมายแก่ เด็กที่เกิดในกรณี
ดังกล่าวด้ วย จึงอาจเป็ นแนวทางการพิ จ ารณาปรั บปรุ งแก้ ไ ขกฎหมายของประเทศไทยต่อไป ภายใต้ ค วาม
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบ วิธีการ ระยะเวลา ในการกาเนิดชี วิตของมนุษย์ สังคมไทยจะเข้ าใจและยอมรั บพลวัตร
ดังกล่าวเพียงใดเป็ นกรณีที่นกั กฎหมายไทยต้ องตระหนัก โดยควรได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้ องคือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ปั ญหาการพิจารณาความเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
หลังการตายของชายหรื อหญิงคูส่ มรส
ในประเด็นปั ญหากฎหมายนี ้ ผู้วิจยั เสนอว่า ควรได้ มีการแก้ ไข บทบัญญัติในพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
เด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ มีการกาหนดรับรองสถานะความ
เป็ นบุตรเมื่อชายหญิงคูส่ มรสที่ชอบด้ วยกฎหมายนันได้
้ ให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือแล้ วโดยไม่ปรากฏพฤติการณ์
ใด ๆ อันเพิกถอนการยินยอมเช่นนันและเมื
้
่อถึงแก่ความตายได้ มีการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็ น
เทคโนโลยีใด ให้ พิจารณาว่าเด็กที่เกิดภายหลังเช่นนันเป็
้ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของชายหญิงคู่สมรสนัน้ โดย
เพิ่มเติมในมาตรา 29 เป็ นมาตรา 29 วรรคสาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจาการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดย
ตามมาตรา 29 เดิม ไม่มีบทบัญญัติในวรรคที่สาม จึงควรมีการเพิ่มเติมเป็ นมาตรา 29 วรรคที่สาม ให้ บญ
ั ญัติว่า
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เด็ ก ที่ เกิ ดจากการที่ ช ายหญิ ง คู่ส มรสที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายนัน้ ได้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ช่ วยการเจริ ญ พัน ธุ์ ท าง
การแพทย์ ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีใดเมื่อชายหรื อหญิงนัน้ ได้ ถึงแก่ความตายโดยได้ ให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือ
แล้ ว ให้ พิจารณาว่าเด็กที่เกิดภายหลังเช่นนันเป็
้ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของชายหญิงคูส่ มรสนัน้
อนึง่ การให้ ความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าว ต้ องไม่ปรากฏพฤติการณ์ ใดๆอันเป็ นการเพิกถอน
ความยินยอมเช่นนัน้ หรื อ มีการดาเนินการฟ้องหย่าของชายหญิงนันเกิ
้ ดขึ ้นก่อนการตายของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งนัน้ ย่อมเป็ นการสิ ้นสิทธิการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของคู่สมรสอีกฝ่ าย รวมทังกรณี
้
ที่การสมรสเข้ าเงื่อนไขที่การ
สมรสนันเป็
้ นโมฆะ หากดาเนินการไปจะถือว่าเด็กนันมิ
้ ใช่บตุ รของคูส่ มรสที่ถงึ แก่ความตายก่อนหน้ านัน้
2. ปั ญหาการพิจารณาความเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์
หลังการตายของชายหรื อหญิงคูส่ มรสโดยใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาค
ผู้วิจัยเสนอว่า ไม่ควรอนุญาตให้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาคโดยปราศจากเงื่อนไขในกรณีเช่นนี ้จึง
ควรแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยี ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
มาตรา 43 โดยตาม มาตรา 43 เดิม ไม่มีบทบัญญัติในวรรคที่สอง จึงควรเพิ่มเติมเป็ นมาตรา 43 วรรคที่สอง ให้
บัญญัติวา่ อนึง่ การใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หลังการตายของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเช่นนัน้ ต้ องปรากฏ
ว่าได้ มีการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของคูส่ มรสฝ่ ายที่ถงึ แก่ความตายนันรวมอยู
้
่ด้วย โดยต้ องมิใช่การใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์
ของผู้ บ ริ จ าคและเซลล์ เจริ ญ พัน ธุ์ ข องคู่ส มรสที่ ยัง มีชี วิต เท่ านัน้ และหนังสื อแสดงความยิ น ยอมใดที่ ขัด ต่ อ
บทบัญญัติมาตรานี ้ให้ เป็ นอันยกเลิกในส่วนนันไป
้
3. ปั ญหาสิทธิ ในการรับมรดกของเด็กที่เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หลังจากบิดาหรื อ
มารดาถึงแก่ความตาย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นปั ญหาดังกล่าวแล้ วนัน้ ผู้วิจยั เห็นควรเสนอให้ มีการแก้ ไขเพิ่ม
กฎหมายให้ มีความชัดแจ้ งในสองส่วนเพื่อเป็ นการคุ้มครองสิ ทธิรับมรดกและสิทธิเข้ ารับมรดกแทนที่ของเด็กคือ
แก้ ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการแก้ ไขพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 สาหรับการแก้ ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นนั ้ ควรแก้ ไขมาตรา
1604 และ 1644 โดย
มาตรา 1604 วรรคสอง เดิม บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี ้ ให้ ถือว่าเด็กที่เกิดรอดอยู่ภายใน
สามร้ อยสิบวันนับแต่วนั ที่เจ้ ามรดกถึงแก่ความตาย เป็ นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ ามรดกถึงแก่ความตาย
แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น มาตรา 1604 วรรคสอง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่ งมาตรานี ้ ให้ ถือว่าเด็กที่เกิด
รอดอยู่ภายในสามร้ อยสิบวันนับแต่วนั ที่เจ้ ามรดกถึงแก่ความตาย เป็ นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ ามรดก
ถึงแก่ความตาย เว้ นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
แก้ เพิ่มเติม มาตรา 1644 โดย มาตรา 1644 เดิม บัญญัติวา่ ผู้สืบสันดานจะรั บมรดกแทนที่ได้ ต่อเมื่อ
มีสิทธิบริ บรู ณ์ในการรับมรดก
แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น มาตรา 1644 บัญญัติวา่ ผู้สืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ได้ ต่อเมื่อมีสิทธิบริ บูรณ์ ใน
การรับมรดกเว้ นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
นอกจากนี ้ผู้วิจัยเห็นสมควรแก้ ไขเพิ่มเติมในมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจาก
เทคโนโลยี ช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ในกรณี เมื่อชายหรื อหญิ งนัน้ ถึงแก่ ความตายแล้ ว
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เนื่องจากยังขัดและแย้ งกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างมาก โดยแก้ ไข บทบัญญัติเดิม และเพิ่มเติม
บทบัญญัติในวรรคที่สองขึ ้น
มาตรา 34 เดิม บัญญัติวา่ ให้ นาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วยครอบครัว
และมรดกมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้
แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น มาตรา 34 ให้ บญ
ั ญัติวา่ การพิจารณาความเป็ นบุตรและสิทธิรับมรดกในกรณีเด็ก
ที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ในกรณี เมื่อชายหรื อหญิงนันถึ
้ งแก่ความตาย ให้ พิจารณา
โดยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี ้
4. ปั ญหาการกาหนดระยะเวลาในการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์เมื่อชายหรื อหญิ งถึงแก่ความตาย
แล้ ว
ตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาและวิเคราะห์ รวมทังเสนอแนะแนวทางการแก้
้
ไขในประเด็นปั ญหากฎหมายที่ 1
และ 3 แล้ วนัน้ จะมีความสัมพันธ์กบั ประเด็นปั ญหากฎหมายที่ 4 นี ้ โดยหากได้ แก้ ไขบทบัญญัติของกฎหมายโดย
กาหนดระยะเวลาให้ ชดั แจ้ งว่าเด็กที่จะมีสิทธิความเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย รวมทังสิ
้ ทธิรับมรดกและสิทธิการ
เข้ ารั บมรดกแทนที่ได้ นนั ้ ต้ องมีการกาหนดระยะเวลาไว้ ให้ ชัดแจ้ ง ดังนี ้ เด็กที่เกิดหลังระยะเวลาดังกล่าวย่อม
มิอาจได้ สิทธิใด ๆ อีก จึงควรได้ แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยตาม มาตรา 34 เดิมไม่มีบทบัญญัติวรรคที่สอง
ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น มาตรา 34 วรรคสอง บัญญัติว่า การเข้ าใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทาง
การแพทย์ หลังการตายนัน้ เด็กที่จะได้ การรั บรองความชอบด้ วยกฎหมายและสิทธิรับมรดก จะต้ องเกิดภายใน
ระยะเวลา 1) มีการปฏิสนธิในครรภ์ไม่เกิน 36 เดือนหลังการตายของชายหรื อหญิงผู้แสดงความยินยอมให้ มีการ
ใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หลังการตายของตน 2) มีการเกิดภายหลังการตายนัน้ ไม่เกิน 45 เดือน นับแต่ผ้ ู
เป็ นเจ้ าของเซลล์เจริ ญพันธุ์นนถึ
ั ้ งแก่ความตาย
ดังนี ้ หากพิจารณาตามกฎหมายที่แก้ ไขใหม่ทงหมดตามที
ั้
่ผ้ ูวิจยั เสนอแล้ ว เด็กที่เกิดโดยชายหรื อหญิง
มารดาได้ ให้ ความยินยอมไว้ เป็ นหนังสือตังแต่
้ ก่อนตายว่าจะยินยอมให้ มีการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของตนโดยไม่
รวมถึงเซลล์เจริ ญพันธุ์ของผู้บริ จาคภายหลังการตายของชายหรื อหญิ งคู่สมรสนัน้ โดยต้ องปรากฏด้ วยว่า ไม่
ปรากฏพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็ นการเพิกถอนความยินยอมเช่นนัน้ หรื อ มีการดาเนินการฟ้องหย่าของชายหญิงนัน้
เกิดขึ ้นก่อนการตายของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ นัน้ ย่อมเป็ นการสิ ้นสิทธิการใช้ เซลล์เจริ ญพันธุ์ของคูส่ มรสอีกฝ่ าย
รวมทัง้ กรณี ที่การสมรสเข้ าเงื่ อนไขที่ การสมรสนัน้ เป็ นโมฆะ หากดาเนินการไปจะถื อว่าเด็กนัน้ มิใช่บุตรของคู่
สมรสที่ถงึ แก่ความตายก่อนหน้ านัน้ อีกทังเด็
้ กที่เกิดในกรณีจะต้ องเกิดภายในระยะเวลา 1) มีการปฏิสนธิในครรภ์
ไม่เกิน 36 เดือนหลังการตายของชายหรื อหญิงผู้แสดงความยินยอมให้ มีการใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์หลัง
การตายของตน 2) มีการเกิ ดภายหลังการตายนัน้ ไม่เกิน 45 เดือน นับแต่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของเซลล์ เจริ ญพันธุ์นนั ้ ถึงแก่
ความตาย เด็กนันจึ
้ งจะมีความเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายและมีสิทธิเข้ ารับมรดกรวมทังการรั
้
บมรดกแทนที่ชาย
หญิงบิดามารดาที่ถงึ แก่ความตายก่อนตนเกิดได้
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การหลอมรวมสื่อของสื่อมวลชนท้ องถิ่น: กรณีศึกษาฝ่ ายข่ าวสถานีโทรทัศน์ เอทีวี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Media convergence of local mass media:
The case study of news department of Atv cable TV station, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
ขจร ฝ้ายเทศ1*
Kajohn Fyeted1*

บทคัดย่ อ
การวิ จั ย เรื่ องการหลอมรวมสื่ อ ของสื่ อ มวลชนท้ องถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบพั ฒ นาการของ
การดาเนิ นงานของฝ่ ายข่าวสถานี โทรทัศน์ เอที วี จากสื่อโทรทัศน์ ท้องถิ่นไปสู่การเป็ นสื่อแบบหลอมรวม และเพื่ อ
วิเคราะห์ การตอบสนองต่อปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อดาเนินงานของโทรทัศน์ ท้องถิ่ น ระเบี ยบวิธีวิจัยเป็ นการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ได้ แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เนื ้อหาสื่อ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่าฝ่ าย
ข่าวของสถานีโทรทัศน์เอทีวีได้ หลอมรวมสื่อท้ องถิ่นหลายชนิดเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ รายการโทรทัศน์เคเบิล วิทยุชุมชน
หนังสือพิมพ์แจกฟรี และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ สนองประโยชน์ของท้ องถิ่น และหลอมรวมกับสื่อใหม่ในการทางาน
ผลิตรายการข่าวทังหมด
้
ได้ แก่ การใช้ แอปพลิเคชันไลน์สื่อสารในฝ่ ายข่าว การเผยแพร่ รายการข่าวโทรทัศน์ ทางเฟ
ซบุ๊กและยูทูบ การหลอมรวมสื่อเป็ นวิธีที่ฝ่ายข่าวใช้ ต่อรองกับแรงกดดันในบริ บททางข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในระดับท้ องถิ่น การหลอมรวมสื่อให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ นนเกิ
ั ้ ดจากการผลิตเนื ้อหาที่เหมาะสาหรับ
สื่อแต่ละประเภท การเชื่อมโยงสื่อท้ องถิ่นกับสื่อมวลชนระดับชาติ ความเป็ นนักวิชาชีพของบรรณาธิการฝ่ ายข่าว ผู้
ซึง่ ได้ รับความเชื่อถือเนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติในด้ านความเป็ นกลาง ความรั กในท้ องถิ่น และการรับใช้ สงั คม นอกจาก
จะเป็ นผู้สื่อข่าวขององค์กรสื่อสารมวลชนระดับชาติที่ได้ รับรางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่นหลายรางวัล

ABSTRACT
In this research, the mass media convergence of Atv’s news department, which transformed a
provincial cable TV into convergent media agency, was defined along with investigating factors effecting its
development. To trace the results, in-depth interviews, content analysis, and non-participant observation were
conducted. The results showed that, to confront with changing information context, economic, social and
political pressures, Atv’s news department converged various types of local media, including cable TV,
community radio, free newspaper and event organizing. Moreover, it also entirely adapted its reporting process
to social media, i.e. Line Facebook and YouTube, which facilitated it to converge old cable TV technology with
new media. The key factor affected the growth and stability of this local mass media business is media
professional of the news editor who possesses admired qualifications of neutrality, localism and public mind
beyond his credit of working with national news agencies and being a reporter who gains national awards.
Key Words: media convergence, local mass media, cable TV, Ayutthaya
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บทนา
กว่าทศวรรรษที่ผ่านมาแนวคิดสื่อแบบหลอมรวม (Media convergence) ได้ อธิบายการหลอมรวมกัน
ของเครื อข่ายระบบการสื่อสาร 3 ระบบเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ เครื อข่ายโทรคมนาคม เครื อข่ายวิทยุและโทรทัศน์ และ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึง่ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ อตุ สาหกรรมสื่อมวลชนทัว่ โลกที่เป็ นสื่อเก่าต้ องปรับตัว ในระยะแรก
สื่อแบบหลอมรวมมักเป็ นการขยายฐานธุรกิจสื่อเพื่อสร้ างผลกาไร เช่น ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์รายการหนึ่งให้
สามารถใช้ ถ่ายทอดต่อไปในสื่ออื่นเพื่อประหยัดต้ นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันก็ทาให้ สามารถขายโฆษณาได้
หลากหลายช่องทางมากขึน้ และยังสามารถเข้ าถึงตลาดของผู้รับสารที่ใช้ สื่อใหม่ได้ อีกด้ วย ต่อมาการปรั บตัว
มักเป็ นไปในแนวทางเพื่อความอยู่รอดของสื่อเก่าที่กาลังเสื่อมความนิยม
ในประเทศไทยการปรับเปลี่ยนเข้ าสู่การหลอมรวมสื่อ ไม่ได้ มีเฉพาะองค์กรสื่อมวลชนรายใหญ่ องค์กร
สื่ อ มวลชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็ มีก ารปรั บ ตัวด้ ว ยเช่ น กัน ดังที่ สุกัล ยา คงประดิ ษ ฐ์ (2557) พบว่ า
หนังสือพิมพ์ขนาดกลางในประเทศมีการปรั บตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้อ่าน เป็ นการหลอมรวมสื่อที่ไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มช่องทางเผยแพร่ ข่าวสารทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ไปสู่
ผู้อ่านควบคู่ไปกับสื่อเก่าเท่านัน้ แต่การหลอมรวมยังต้ องปรับการดาเนินงานของกองบรรณาธิการ และบทบาท
หน้ าที่ของผู้สื่อข่าวให้ รองรั บการรายงานข่าวหลายช่องทางโดยใช้ อุปกรณ์ ทันสมัยเข้ าช่วย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
การหลอมรวมสื่อเพื่อการอยู่รอดของสื่อเก่าไม่ใช่แค่เพียงการหลอมรวมมิตเิ ทคโนโลยีสื่อสารเท่านัน้ แต่มีการปรับ
การดาเนินบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนแต่ละประเภทในการตอบสนองความต้ องการของสังคม สื่อเก่าไม่ว่าจะ
เป็ นสื่อหนังสือพิมพ์ หรื อนิตยสารก็จาเป็ นต้ องปรับบทบาทของตนเองไปตามความต้ องการข่าวสารและลักษณะ
การบริ โภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้รับสาร โดยผู้รับสารผ่านสื่อออนไลน์จะมีอานาจในการเลือกข่าวสารที่ตนเองสนใจ
มากกว่าจะยึดติดแบรนด์ขององค์กรสื่อ
ในส่ว นของสื่ อโทรทัศน์ ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ ท าให้ มี ผ้ ูช มโทรทัศน์ ล ดน้ อยลง
สถานีโทรทัศน์จงึ ต้ องปรับตัวเข้ าสูส่ ื่อแบบหลอมรวมเป็ นโทรทัศน์ออนไลน์ และยังต้ องเผชิญกับการแข่งขันในด้ าน
รายได้ ที่ดุเดือดเมื่อสถานีโทรทัศน์ ภาคพื ้นดินของไทยก้ าวไปสู่ยุคโทรทัศน์ระบบดิจิ ทลั ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไร
ก็ตามผลปรากฏว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิ ทลั บางรายไม่ประสบความสาเร็ จจนต้ องยุติการดาเนินกิจการคือ
บริ ษัท ไทยทีวี จากัด ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ ช่อง LOCA และช่องไทยที วี ที่ ต้องยุติกิจการเป็ น
รายแรก ส่วนช่อง One HD และช่องอมริ นทร์ ทีวีซงึ่ เป็ นกิจการของสื่อมวลชนแบบหลอมรวมแล้ ว ก็ยงั ต้ องปรับตัว
ทางด้ านธุรกิ จโดยขายหุ้น กิ จ การส่วนใหญ่ ให้ กับกลุ่มทุน รายใหญ่ ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึน้ กับสื่ อระดับชาติ นี ้
ชี ้ให้ เห็นว่า การดาเนินกิจการสื่อมวลชนในบริ บทสังคมยุคดิจิทลั ต้ องปรับตัวอย่า งหนักทังกลยุ
้ ทธ์ การสื่อสารและ
ธุรกิจ
ในขณะที่สื่อมวลชนท้ องถิ่นซึง่ จัดว่าเป็ นกิจการขนาดเล็ก มีทนุ ประกอบกิจการจากัดอย่างอย่างโทรทัศน์
เคเบิ ลท้ องถิ่ น บางแห่ง ยังสามารถปรั บตัวไปสู่ก ารเป็ นสื่ อแบบหลอมรวมเพื่ อความอยู่รอดได้ ทัง้ นี เ้ นื่ องจาก
โทรทัศน์ เคเบิล ท้ องถิ่ นต้ องเติบโตมาภายใต้ บริ บททางการเมืองสังคมและเศรษฐกิ จที่ ไม่เอือ้ อานวยมาตัง้ แต่
แรกเริ่ ม ในฐานะที่เป็ นสื่อทางเลือกในการแก้ ปัญหาให้ กับท้ องถิ่น ที่อบั สัญญาณโทรทัศน์ ภาคพืน้ ดิน จนต่อมา
เป็ นที่นิยมประกอบกิจการมากขึ ้น แต่ด้วยไม่มีกฎหมายใด ๆ รองรั บจึงไม่เป็ นที่ไว้ วางใจจากภาครัฐที่มกั มองว่า
โทรทัศน์ เคเบิลเป็ นธุรกิจเถื่ อนและเป็ นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ผู้ประกอบการทั่วประเทศจึงก่อตัง้ สมาคม
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เคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและร่ วมกันเรี ยกร้ องจนรัฐบาลออกใบอนุญาตผู้ประกอบการโทรทัศน์ทางสายมาตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2530 อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั แม้ วา่ การกากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์จะเปลี่ยนจากรัฐบาลไปสู่องค์กร
อิสระอย่าง กสทช. โดยมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และให้
ใบอนุญาตแก่ผ้ ูป ระกอบการโทรทัศน์ เคเบิ ลท้ องถิ่ นแล้ ว แต่ก็ ยังเป็ นเพี ยงการให้ อนุญาตแบบปี ต่อปี ซึ่งเป็ น
อุปสรรคในการดาเนินงานให้ ยงั่ ยืน (นฤมล ปิ่ นโต, 2553) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโทรทัศน์เคเบิลท้ องถิ่นยังต้ อง
แข่งขันกับสื่อโทรทัศน์ที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้ องช่วงชิงผู้ชมกับโทรทัศน์เคเบิลรายใหญ่จากส่วนกลางซึ่งขยาย
ฐานผู้ชมไปสู่ท้องถิ่ น ต้ องต่อสู้กับการขยายธุรกิจของโทรทั ศน์ ผ่านดาวเทียมที่ไม่ต้องเสียค่าบริ การรายเดือน
การเปลี่ยนแปลงของโทรทัศน์ระดับชาติจากระบบอะนาล็อคไปสู่ระบบดิจิทลั ซึง่ ทาให้ มีคณ
ุ ภาพการออกอากาศ
ที่ดีขึ ้นและช่องที่มากขึ ้น รวมทังการแผ่
้
ขยายอิทธิพลของสื่ออินเทอร์ เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่ดงึ สนใจของผู้ชม
ไปจากสื่อมวลชนเก่าในภาพรวม ท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว สื่อมวลชนท้ องถิ่ นก็ยังสามารถปรั บตัว
ทังทางด้
้
านเทคโนโลยีและกระบวนการทางานให้ พฒ
ั นาสอดคล้ องไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสาร
และสังคมท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สื่อแบบหลอมรวมอันเป็ นแนวโน้ มของสื่อมวลชนทังหลายที
้
่เกิดขึน้
พร้ อมกับการขยายตัวของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ความเร็ วสูงไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งโทรทัศน์เคเบิล
ท้ องถิ่นส่วนหนึง่ ได้ เริ่ มใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงในการแพร่ ภาพอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม การตอบสนอง
ด้ านเทคโนโลยี ยังมิใช่ ปัจจัยเดี ยวของความอยู่รอดของโทรทัศน์ เคเบิ ลท้ องถิ่ น แต่อยู่ที่ การตอบสนองความ
ต้ อ งการด้ า นเนื อ้ หาข่ า วสารของคนในท้ อ งถิ่ น อัน เป็ นช่ องว่ า งที่ สื่ อ มวลชนอย่ า งสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะดับ ชาติ
ไม่สามารถตอบสนองได้
สถานีโทรทัศน์เอทีวี (Ayutthaya TV: Atv) เป็ นองค์กรสื่อมวลชนท้ องถิ่นที่พฒ
ั นามาจนมีบทบาทโดดเด่น
ตอบสนองความจาเป็ นในด้ านข่าวสารสาหรั บ ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้
หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการทาให้ สถานีโทรทัศน์ นีม้ ีชื่อเสียง และดาเนินงานได้ อย่างเติบโตต่อเนื่องคือ
“ฝ่ ายข่าวของสถานี ” ที่แต่เดิมเป็ นหน่วยงานย่อยที่สถานีมอบหมายให้ ผลิตเฉพาะรายการข่าวท้ องถิ่น เป็ นช่อง
รายการหนึ่งเท่านัน้ แต่กลับเป็ นหน่วยงานที่ สามารถปรั บตัวตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่น และปั จจัยที่
เป็ นแรงกดดันกิจการสื่อมวลชนท้ องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีจึงเหมาะสมที่จะเป็ น
กรณีศกึ ษาเพื่อค้ นหาแบบแผนการดาเนินงานของโทรทัศน์เคเบิลท้ องถิ่นว่ามีการปรับตัว จากสื่อเก่ามาสู่การเป็ น
สื่อหลอมรวมให้ สามารถอยู่รอดและประสบความสาเร็ จในการทาหน้ าที่สื่อมวลชนท้ องถิ่นภายใต้ ปัจจัยแวดล้ อม
ในปั จจุบนั ได้ อย่างไร โดยแบบแผนดังกล่าวสามารถนาไปปรับใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดาเนินงาน
ของสื่ อมวลชนท้ องถิ่ น ให้ เกิ ดความยั่งยื น ต่อไป รวมทัง้ ยัง เป็ นองค์ ความรู้ ที่ มีป ระโยชน์ ท างวิ ช าการส าหรั บ
การปรับปรุ งหลักสูตรทางนิเทศศาสตร์ ด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี ้จึงได้ แก่ 1) เพื่อทราบพัฒนาการของการ
ดาเนิ นงานของฝ่ ายข่าวสถานี โทรทัศน์ เอที วีจากสื่อโทรทัศน์ ท้ องถิ่ นไปสู่ก ารเป็ นสื่ อแบบหลอมรวม และ 2)
วิเคราะห์การตอบสนองต่อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อดาเนินงานของการสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น

อุปกรณ์ และวิธีการ
กรณีศึกษานีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ วิธีเก็บรวบรวมข้ อ มูลร่ วมกัน 3 แบบ เพื่อการตรวจสอบข้ อมูล
แบบสามเส้ า ได้ แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลหลัก การวิเคราะห์เนื ้อหาสื่อ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
ส าหรั บ กรอบการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ได้ พิ จ ารณาตามทฤษฎี วิพ ากษ์ ข องส านัก คิด เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง
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โครงสร้ างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในฐานะที่เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชน องค์ กร
สื่อมวลชน และผลผลิตของสื่อมวลชน ตามแบบจาลองของ Denis McQuail (2002) ซึง่ แสดงทังปั
้ จจัยภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อองค์กรสื่อมวลชนอย่างฝ่ ายข่าวของสถานีโทรทัศน์เอทีวี

Figure 1 The media organization in a field of social forces, Denis McQuail (2002, p. 250)
การสัมภาษณ์ เชิงลึกได้ ใช้ หาข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ บรรณาธิการข่าว และบุคลากรฝ่ ายข่าว
เพื่ อศึก ษาปั จ จัย ภายใน ได้ แก่ ความเป็ นนักวิ ชาชี พ การบริ หารจัดการ และเทคนิ คการผลิ ต ซึ่งนาไปสู่
การด าเนิ น งานสื่ อ แบบหลอมรวมของฝ่ ายข่ า วสถานี โ ทรทั ศ น์ เ อที วี และความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งฝ่ ายข่ า ว
สถานีโทรทัศน์เอทีวีกบั ปั จจัยภายนอก ประกอบด้ วยบริ บทของข้ อมูลข่าวสาร แรงกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อง การสุ่ม ตัว อย่ างใช้ วิธี สุ่มแบบเจาะจงไปที่ บุ คคลผู้ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การก าหนดนโยบายและ
การปฏิบตั ิการผลิตข่าว
การวิเคราะห์ เนื อ้ หาได้ ศึก ษาเนื อ้ หาและรู ป แบบการเสนอข่ าวผ่ านสื่อต่าง ๆ เช่น คลิ ปรายการข่าว
หนัง สื อพิ มพ์ สื่ อ ออนไลน์ สื่ อและเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ศึก ษาผลผลิ ต ของการดาเนิ น งานสื่ อ แบบ
หลอมรวม
ในส่วนของการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่ วมนัน้ ผู้วิจยั ได้ เข้ าสังเกตกระบวนการสื่อข่าวของบรรณาธิการข่าว
การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อทาความเข้ าใจการดาเนินงานของสื่อมวลชนท้ องถิ่นในภาคปฏิบตั ิ โดยพิจารณา
ตามแนวคิดวารสารศาสตร์ แบบหลอมรวมสื่อ (Convergent journalism) ของ Stephen Quinn และ Vincent F.
Filak (2005) ที่เสนอว่าลักษณะการหลอมรวมในงานวารสารศาสตร์ คือ การหลอมรวมเกิดขึน้ ภายในห้ องข่าว
เมื่อกองบรรณาธิ การข่าวร่ วมกันผลิตข่าวสารหลากหลายรู ปแบบสาหรั บเผยแพร่ ในหลายช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ จานวนมาก โดยเน้ นการนาเสนอข่าวสารที่ผ้ รู ับสารสามารถเข้ ามามีสว่ นร่ วม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
พัฒนาการของฝ่ ายข่ าวสถานีโทรทัศน์ เอทีวีไปสู่การเป็ นสื่อแบบหลอมรวม
สถานี โทรทัศน์ เอที วีเป็ นสถานี โทรทัศน์ บ อกรั บสมาชิ กแพร่ ภ าพทางสายเคเบิ ล ดาเนิ น การโดยห้ าง
หุ้นส่วนจากัด อยุธยาเน็ตเวิร์ค เป็ นผู้ให้ บริ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ และแพร่ ภาพไปยังกับสมาชิก มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543
มี นายอุดมสิน โยธินสัมพันธ์ เป็ นผู้ก่อตังและเป็
้
นเจ้ าของกิจการ ปั จจุบนั มีสมาชิกประมาณ 6,000 ราย ในเขต
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อาเภอพระนครศรี อยุธยา อุทัย นครหลวง วังน้ อย ท่าเรื อ และบางปะอิน ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์
ออปติก

90 ช่องสัญญาณ ต่อมาเมื่อมีระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงเข้ ามาในจังหวัด จึงแพร่ ภาพผ่านสาย

อินเทอร์ เน็ตซึง่ เป็ นทางเลือกที่เหมาะสาหรับสมาชิกในพื ้นที่ที่ห่างจากสถานี เนื ้อหาส่วนใหญ่ที่แพร่ ภาพได้ มาจาก
แหล่งภายนอก ได้ แก่ สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม ช่องรายการที่ซื ้อลิขสิทธิ์ โดยมี
ช่องรายการที่ผลิตโดยสถานีเองเพียง 2 ช่อง คือ Atv1 เสนอข่าวท้ องถิ่นซึง่ เริ่ มผลิตรายการในปี พ.ศ. 2545 และ
Atv2 CRE TV (music)
สาหรับ Atv1 เจ้ าของสถานีได้ เชิญนายสัมฤทธิ์ เจียมเจริ ญพรกุล ผู้สื่อข่าวส่วนภูมิ ภาคของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ สานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. และเป็ นผู้สื่อข่าวอิสระให้ กบั หลายสานักข่าวมาทาหน้ าที่เป็ นบรรณาธิการข่าว
ผลิตรายการข่าวประจาวัน เพื่อสร้ างจุดขายของสถานี เพราะมีช่อง Atv1 ผลิตข่าวท้ องถิ่นเพียงช่องเดียวของทัง้
จังหวัดจนถึงปั จบุ นั ทาให้ เกิดเป็ นฝ่ ายข่าวที่เริ่ มผลิตรายการข่าวท้ องถิ่นจากวันละ 30 นาที เมื่อแพร่ ภาพไประยะ
หนึง่ ปรากฏผลตอบรับดีขึ ้นตามลาดับ ทางสถานีจงึ ขยายเวลาของรายการข่าวมากขึ ้นจนในปั จจุบนั มีรายการข่าว
ประจาวัน 5 ช่วง ช่วงละ 40 นาที เมื่อรายการข่าวประจาวันเป็ นที่ นิยมแล้ ว ฝ่ ายข่าวจึงได้ ขยายไปสู่การผลิต
รายการในรู ปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว ได้ แก่ สารคดีเชิงข่าว และรายการสนทนาข่าวเพื่อตอบสนองทังความ
้
ต้ องการข่าวสารในเรื่ องใกล้ ตวั สาหรับประชาชนในท้ องถิ่น และความต้ องการสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สาหรั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด รายการที่ผลิตโดยฝ่ ายข่าว ได้ แก่ รายการคุยหลังข่าว ที่นี่อยุธยา เก็บมา
ฝากหน้ าเลนส์หลังข่าว และตะลุยอาชีพ การทางานในลักษณะนี เ้ ป็ นจุดเริ่ มต้ นของการเป็ นสื่อแบบหลอมรวม
กล่าวคือเมื่อฝ่ ายข่าวต้ องทางานร่ วมกันในการผลิตข่าวสารสาหรับเผยแพร่ ในหลากหลายรู ปแบบ แม้ ในระยะแรก
จะยังเป็ นการเผยแพร่ ทางโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียว แต่ตอ่ มาเนื ้อหาของรายการเหล่านี ้ได้ เผยแพร่ ไปในช่องทาง
สื่อประเภทอื่น ไม่วา่ จะเป็ นวิทยุชมุ ชน หนังสือพิมพ์ รวมทังเมื
้ ่อผู้ดาเนินรายการมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั ของประชาชน
ก็รับหน้ าที่เป็ นพิธีกรบนเวทีในงานกิจกรรมพิเศษที่จดั โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอีกทางหนึง่ ด้ วย อันเป็ นการ
หลอมรวมระหว่างสื่อ เก่าเพื่อใช้ ประโยชน์ จากเนือ้ หาข่าวสารให้ ได้ มากที่สุด จนเมื่อ สื่อโซเชียลอย่างยูทูบและ
เฟซบุ๊กมีความนิยมใช้ งานกันอย่างแพร่ หลาย เนื อ้ หารายการโทรทัศน์ ต่าง ๆ ตลอดจนภาพข่าว และกิ จกรรม
พิเศษจึงได้ เผยแพร่ ทางสื่อโซเชียลในเวลาต่อมา
การตอบสนองต่ อปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของฝ่ ายข่ าวสถานีโทรทัศน์ เอทีวี
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี พบว่าการตอบสนอง
ของฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีต่อปั จจัยต่าง ๆ มีลกั ษณะเป็ นการขับเคลื่อนด้ วยปั จจัยภายในที่มีพลังผสานกัน
อย่างเข้ มแข็งส่งผลให้ สามารถรับมือกับปั จจัยภายนอกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือในด้ านการบริ หารจัดการ
การปฏิบตั ิงานฝ่ ายข่าวเป็ นอิสระจากเจ้ าของสถานี โดยขึ ้นตรงกับบรรณาธิการข่าวคือนายสัมฤทธิ์ เจียมเจริ ญพร
กุล ผู้ต้องบริ หารทรัพยากรที่มีอยู่คอ่ นข้ างจากัด เนื่องจากได้ รับงบประมาณค่าผลิตรายการเพียง 25,000 บาทต่อ
ช่องต่อวัน การหางบประมาณจากการรั บโฆษณาจากผู้สนับสนุนรายการก็เป็ นไปได้ อย่างจากัดเพราะสถานีให้
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เวลาออกอากาศน้ อย แต่ต้องใช้ จ่ายให้ เพียงพอสาหรับ ทีมผู้สื่อข่าว 14 คน ที่จะต้ องผลิตอย่างน้ อยข่าว 7-8 ข่าว
ต่ อ วัน ข้ อ จ ากัด นี เ้ ป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ บ รรณาธิ ก ารข่ า วตัด สิ น ใจลงทุ น ประกอบกิ จ การหนัง สื อ พิ ม พ์ แ จกฟรี
“เอทีวีวิชั่น” ด้ วยตนเองเพื่อเป็ นช่องทางหาทุน สนับสนุนการทางานของฝ่ ายข่าวโดยตีพิมพ์ เผยแพร่ มาตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2556 เป็ นการหลอมรวมสื่อโทรทัศน์เข้ ากับสื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์ นับเป็ นการใช้ ประโยชน์จากเนื ้อหาของ
รายการโทรทัศน์ ไปเผยแพร่ อีกช่องทางหนึ่ง และเป็ นการใช้ ประโยชน์จากคุณลักษณะเด่นของสิ่งพิมพ์ ที่เหมาะ
สาหรับเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ เพราะให้ ข้อมูลได้ ละเอียดและคงทนมากกกว่ารายการโทรทัศน์ ส่วนในด้ านเทคนิค
การผลิตได้ มีการผสานกาลังกับด้ านความเป็ นนักวิชาชีพ โดยบรรณาธิการข่าวได้ นาประสบการณ์ จากการเป็ น
ผู้สื่อข่าวของสานักข่าวระดับชาติมาปรับให้ เหมาะสมกับเทคนิควิธีการสื่อข่าวสาหรับ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น
และให้ เหมาะสมกับช่องสื่อ เช่น ข่าวสารใดที่ คนในท้ องถิ่ นจาเป็ นต้ องทราบเพื่ อใช้ ประโยชน์ ก็จะใช้ ช่องทาง
สื่อมวลชนท้ องถิ่น ในขณะที่ข่าวใดเป็ นเรื่ องความสนใจของคนทัว่ ไป หรื อจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคน
ในท้ องถิ่นก็จะเลือกส่งข่าวไปทางสื่อมวลชนระดับชาติ ทาให้ ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีผลิตเนื ้อหาที่สอดคล้ อง
กับความต้ องการของประชาชนและหน่วยงานในจังหวัด แต่ก็ต้องมีมาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถเผยแพร่ ทาง
สื่อมวลชนระดับชาติได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ฝ้ ่ ายข่ าวสถานี โทรทัศน์ เอที วี ยังใช้ ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และสื่ อ สังคมออนไลน์
ในการผลิตข่ าวตัง้ แต่ก ระบวนการสื่ อข่ าวโดยใช้ ใช้ แ อปพลิ เคชัน ไลน์ ในการสื่อสารระหว่างที ม ผู้สื่อข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ภาคสนามกับกองบรรณาธิการ ใช้ ระบบถังข่าวหรื อศูนย์แลกเปลี่ยนข้ อมูลในกลุ่มผู้สื่อข่าวภูมิภาค
ต่างสานักข่าว การผลิตงานภาพข่าวโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ความละเอียดสูง ไปจนถึงการเผยแพร่ โดยใช้ โซเชียล
มีเดียหรื อสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับสื่อโทรทัศน์เคเบิลที่เริ่ มครัง้ แรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้ วย
ยูทูบ “สถานีข่าวเอทีวีอยุธยา” สาหรับเผยแพร่ รายการที่มีการแพร่ ภาพทางโทรทัศน์ เคเบิล และเฟซบุ๊ก “สถานี
ข่าว เอทีวี” สาหรับเผยแพร่ คลิปข่าว ภาพข่าว เนื ้อหาข่าวสารความเคลื่อนไหวในจังหวัด เพื่อขยายฐานผู้ชมให้
กว้ างกว่าฐานสมาชิกของโทรทัศน์เคเบิล และเป็ นช่องทางให้ ผ้ ชู มแสดงความคิดเห็น หรื อมีสว่ นร่ วมเป็ นแหล่งข่าว
เฟซบุ๊กมีบทบาทแทนเว็บไซต์ ทางการของฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์ เอที วี คือ www.http.news-atv.net/ ที่ มีผ้ ูใช้
น้ อยลงไปในปั จจุบนั มีผ้ ตู ิดตามเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวเอทีวี” ประมาณ 3,000 คน
ลักษณะการหลอมรวมสื่อของฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์ เอทีวี ไม่ได้ มีแต่การใช้ สื่อใหม่ หากแต่หลอมรวม
สื่อ เก่ า ในท้ องถิ่ น หลายประเภทไปพร้ อม ๆ กัน ตามลัก ษณะการใช้ ประโยชน์ แ ละความต้ องการเฉพาะของ
ประชาชนและหน่วยงานในท้ องถิ่น ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ แจกฟรี “เอทีวีวิชั่น” รายการวิทยุ “เอทีวีออนแอร์ ” ทาง
สถานีวิทยุชุมชน

โทเทิลเรดิโอ 90.25 MHz และการจัดกิจกรรมพิเศษร่ วมกับหน่วยงานในจังหวัดเนื่องในวัน

ส าคัญ และเทศกาลส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว นับ เป็ นการใช้ ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จ ากกระบวนการผลิ ต ข่ า ว
คุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิดและศักยภาพของบุคลากรของฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี ซึง่ บุคคลากรส่วนใหญ่
มีความสามารถในการทางานได้ หลายหน้ าที่ในคน ๆ เดียว
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หัวใจสาคัญในการเอาชนะแรงกดดันจากปั จจัยภายนอก คือ ปั จจัยความเป็ นนักวิชาชีพ บรรณาธิการ
ข่าวมีความเข้ มงวดและพยายามอบรมปลูกฝั งบุคลากรทุกคนในฝ่ ายข่าวให้ รักษาความเป็ นกลางในการปฏิบัติ
หน้ าที่สื่อมวลชน การรับอามิสสินจ้ างนอกเหนือจากเงื่อนไขการลงโฆษณาของสถานีเป็ นสิ่งต้ องห้ าม จึงทาให้ เป็ น
สื่อมวลชนท้ องถิ่นที่สามารถจัดการกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ โดยทาหน้ าที่ตรวจสอบ
วิพากษ์ วิจารณ์หน่วยงานต่าง ๆ และนาเสนอปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนได้ อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน
ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ อนั ดี กับทุกหน่วยงานและทุกกลุ่มการเมืองได้ นอกจากนี ้ ฝ่ ายข่าวสถานี โทรทัศน์ เอที วี
ยังคงเป็ นช่องทางสื่อสารและให้ ความช่วยเหลือภารกิ จของหน่วยราชการ บริ การสังคม และประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การให้ คาปรึ กษาและช่วยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ โดยไม่คิดมูลค่าหรื อคิดในราคาประหยัด การมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมพิเศษของจังหวัด และการประสานงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนโดยใช้
ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลโดยไม่จาเป็ นต้ องนามาเสนอเป็ นข่าวเสมอไป เป็ นต้ น

สรุป
พัฒนาการของการดาเนินงานของฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีจากสื่อโทรทัศน์ ท้องถิ่นไปสู่การเป็ นสื่อ
แบบหลอมรวม มิใช่เป็ นเพียงการหลอมรวมสื่อเก่าเข้ ากับสื่อใหม่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทางเฟซบุ๊กและยูทูบ ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซงึ่ เป็ นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสื่อมวลชนโดยทัว่ ไป หากแต่มีการหลอม
รวมกับสื่อเก่า ได้ แก่ วิทยุชมุ ชน หนังสือพิมพ์แจกฟรี และการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมทังได้
้ คานึงถึงการตอบสนอง
การใช้ ประโยชน์ จากข่าวสารของคนในท้ องถิ่นโดยเฉพาะ แตกต่างจากการรายงานข่าวท้ องถิ่นของสื่อมวลชน
ระดับชาติ ดังที่วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์ (2535) พบว่ารายการที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ ใน
ส่วนท้ องถิ่ นนัน้ ได้ นาเสนอเนื อ้ หาสาระตามนโยบายขององค์ กรผู้ผลิตมากกว่าที่ จ ะสนองต่อผู้ชมในท้ องถิ่ น
เนื อ้ หาสาระโดยส่วนใหญ่ เป็ นเรื่ องในวงราชการและเรื่ องในระดับประเทศ มิได้ มีแต่เนื อ้ หาในระดับท้ องถิ่ น
โดยเฉพาะ หฤทัย ขัดนาค (2549) พบว่าผู้ชมมีทัศนคติต่อสถานี โทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ ว่าเป็ นของ
รัฐบาล รายการขาดความต่อเนื่อง และผังรายการขาดความแน่นอน ไม่สามารถแสดงศักยภาพและบทบาทใน
การเป็ นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อชุมชนได้ อย่างเต็มที่ ผู้ชมยังขาดข้ อมูลข่าวสารในเรื่ องใกล้ ตวั ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อ
การประกอบอาชีพ การเมืองท้ องถิ่น และปั ญหาสังคมในระดับท้ องถิ่นของตนเอง
ส่วนงานวิจยั เนตรชนก ไชยาคา (2553) พบว่าประชาชนในท้ องถิ่นใช้ ประโยชน์จากรายการข่าวท้ องถิ่ น
โดยเน้ น ไปที่ สาระเรื่ องใกล้ ตัว สามารถตอบสนองความต้ องการ และนาไปประยุกต์ ใ ช้ หรื อปรั บ ปรุ งให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ตวั เอง โดยสื่อมวลชนท้ องถิ่น ถูกคาดหวังจากประชาชนว่าให้ มีบทบาทหน้ าที่เหมือนกับสื่อมวลชน
โดยทัว่ ไปโดยเฉพาะการร้ องทุกข์ และการตรวจสอบผู้มีอานาจทางการเมือง ซึง่ สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่ของ
ฝ่ ายข่าวสถานีโทรทัศน์ เอทีวี ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนองความต้ องการของท้ องถิ่น แม้ แต่หน่วยงานภาครั ฐ
รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรี อยุธยาก็ ยังเล็งเห็นว่า ฝ่ ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ เอที วี เป็ นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้ าถึงและเข้ าใจความต้ องการของประชาชนในจังหวัดได้ ดีกว่าหน่วยงานประจาด้ านการประชาสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์ การตอบสนองต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อดาเนินงานของการสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น ในกรณี
ของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนนพบว่
ั้
าการหลอมรวมสื่อเป็ นวิธีที่ฝ่ายข่าวใช้ ต่อรองกับแรงกดดันในบริ บททางข่าวสาร
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับท้ องถิ่น การหลอมรวมสื่อให้ องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้ นนั ้ เกิดจากการ
ผลิตเนื อ้ หาที่ เหมาะส าหรั บสื่ อแต่ละประเภท การเชื่ อมโยงสื่อท้ องถิ่ นกับสื่อมวลชนระดับชาติ ความเป็ นนัก
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วิชาชีพของบรรณาธิการฝ่ ายข่าว ผู้ซงึ่ ได้ รับความเชื่อถือเนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติในด้ านความเป็ นกลาง ความรักใน
ท้ องถิ่น และการรับใช้ สงั คม นอกจากจะเป็ นผู้สื่อข่าวขององค์กรสื่อสารมวลชนระดับชาติที่ได้ รับรางวัลผู้สื่อข่าว
ดีเด่นหลายรางวัล ความสามารถของบรรณาธิการยังเป็ นปั จจัยที่สร้ างความยัง่ ยืนให้ แก่องค์กรและความเชื่อถือ
จากสัง คมท้ องถิ่ น อย่ า งกว้ า งขวาง กล่ าวคื อ เป็ นผู้ มีค วามมุ่ง มั่น ในการพัฒ นาบุ คลากรฝ่ ายข่ า ว ซึ่ง แม้ ว่ า
บรรณาธิการจะไม่ได้ จบการศึกษาด้ านการสื่อสารมวลชน แต่อาศัยประสบการณ์ ของผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาคของ
หนังสือพิ มพ์ เดลินิวส์ และสานักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. มาใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และอุดมการณ์ สื่อมวลชนให้ แก่
บุคลากร ประกอบกับบุคลากรเกือบทังหมดเป็
้
นชาวพระนครศรี อยุธยาทาให้ มีอดุ มการณ์ ในการทางานและความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบในท้ องถิ่น นับเป็ นการแก้ ปัญหาที่มกั จะเกิดขึ ้นกับสื่อมวลชนท้ องถิ่น ดังข้ อค้ นพบของ
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และศุภราภรณ์ ทวนน้ อย (2557) ที่ว่า ผู้ประกอบการโทรทัศน์เคเบิลท้ องถิ่นมองว่าตนเอง
เป็ นเพี ยงองค์ กรธุรกิจมากกว่าการเป็ นองค์กรสื่อมวลชน จึงผลิตรายการเองเพื่อท้ องถิ่นในสัดส่วนที่น้อยกว่า
รายการที่ซื ้อจากภายนอก การผลิตข่าวสารท้ องถิ่นไม่ตอ่ เนื่อง ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และความเป็ นมือ
อาชีพ เช่นเดียวกับ ปนิดา พยุหกฤษ (2554) พบว่า ผู้สื่อข่าวท้ องถิ่นส่วนหนึ่งไม่ได้ เรี ยนจบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
เข้ าสูก่ ารทางานโดยอาศัยระบบเครื อญาติมากกว่าความสามารถและการศึกษา ทาให้ เกิดปั ญหาการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีการรับ อามิสสินจ้ าง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก และสร้ างผลกระทบต่อผู้สื่อข่าวที่ทาหน้ าที่
อย่างถูกต้ องได้
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ลักษณะร่ วมอันเป็ นสากลของมนุษยชาติในนิทานพืน้ บ้ านอาเซียนและเกาหลี ใต้ : กรณีศึกษา
นิทานพืน้ บ้ านไทยเรื่ องปลาบู่ทองและนิทานพืน้ บ้ านเกาหลีใต้ เรื่องคงจวีผัดจวี
The Universal Archetype in ASEAN and South Korean Folktales: The Study of Thai Folktale
Plaboothong and South Korean Folktale Kongjwi and Patjwi
รัญวรัชญ์ พูลศรี1* และ ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา2
Ranwarat Poonsri1* and Paphonphat Kobsirithiwara2

บทคัดย่ อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณคดีข้ามชาติข้ามภาษาแบบแนวคูข่ นาน (parallelism) หรื อแนวลักษณะร่ วม
อันเป็ นสากลของมนุษยชาติ (archetypes) พบว่านิทานพืน้ บ้ านของไทยเรื่ องปลาบู่ทองมีโครงเรื่ องคล้ ายกับ
นิทานพื ้นบ้ านเรื่ องเติ๋ม-ก๋ามของประเทศเวียดนาม และนิทานเรื่ องนางเต่าอองคําของประเทศลาวหรื อที่นกั คติชน
วิทยานิยามว่าแบบเรื่ องซินเดอเรลลา (Cinderella type) ซึง่ มีผ้ สู นั นิษฐานว่ามีที่มาจากแหล่งเดียวกันคือนิทาน
พื ้นบ้ านของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไท เมื่อใช้ ระเบียบวิธีของคลอดิโอ กุยเยน (Claudio Guillen) ในการวิเคราะห์ พบว่า
นิทานพืน้ บ้ านเรื่ องคงจวีผัดจวีของประเทศเกาหลี ใต้ จัดเข้ าแบบเรื่ องซินเดอเรลลาเช่นกัน ซึ่งจัดอยู่ในรู ปแบบ
Model B คือ มิได้ สง่ อิทธิพลต่อกันโดยตรงแต่มีความคล้ ายคลึงกันเนื่องมาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรม

ABSTRACT
The comparative study of parallelism or archetypes reveals that Thai folktale Plaboothong
shares the same plot with Vietnamese folktale Tam-Cam and Lao folktale Aong-Kam golden turtle
which the folklorists define as Cinderella-typed folktales. These three folktales are presumed having
the same originality which is Tai/Dai folktale. To employ Claudio Guillen's methodology in this analysis
reveals that South Korean folktale Kongjwi and Patjwi shares the same Cinderella-typed plot. The
relationship between Plaboothong and Kongjwi and Patjwi is classified in Guillen's Model B. They
aren't influenced each other directly but they share similarity because of social and cultural milieus.

Key Words: ASEAN folktale, South Korean folktale, archetypes
* Corresponding author; e-mail address: ranwarat.p@gmail.com
1
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2
Department of Eastern Languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkok 10900

554

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คานา
วรรณกรรมประเภทนิทานอยู่ค่กู บั มนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ประเพณีการเล่านิทานแบบมุขปาฐะคือ
กิจกรรมทางวรรณศิลป์ประเภทแรกของมนุษย์ก่อนจะปรากฏวรรณกรรมลายลักษณ์ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่าง
มีนิทานที่ผลิตขึ ้นตามสภาพสังคม วัฒนธรรม รสนิยมของชาติตน ทังประโยชน์
้
เพื่อความผ่อนคลายและเพื่อการ
สัง่ สอนคนในสังคม ศิราพร ฐิ ตะฐาน ผู้เชี่ยวชาญด้ านคติชนวิทยากล่าวว่า นิทานเป็ นอาหารทางใจอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ นิทานเป็ นแหล่งรวบรวมจินตนาการและความฝั น นิทานจึงเป็ นทางออกทางใจของมนุษย์ทําให้ มีความสุข
และช่วยผ่อนคลายความทุกข์ในใจได้ (ศิราพร ฐิ ตะฐาน, 2539) เช่นเดียวกับวิเชียร เกษประทุม ที่แสดงความเห็น
ว่านิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ ในครอบครัว ช่วยเสริ มสร้ างจินตนาการ ให้ ข้อคิดและคติเตือนใจ อีกทังนิ
้ ทาน
ยังช่วยสะท้ อนให้ เห็นสภาพของสังคมในอดีตหลาย ๆ ด้ าน เช่น วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ และการปลูกฝั ง
ค่านิยม (วิเชียร เกษประทุม, 2548) ด้ วยเหตุนี ้นักคติชนวิทยาจึงทําการศึกษาและบันทึกนิทานพื ้นบ้ านมุขปาฐะ
เป็ นลายลักษณ์ เพื่ อประโยชน์ ในทางมานุษยวิทยาและการศึกษาในประเด็นบ่อเกิ ด การแพร่ กระจาย แนวคิด
เนื ้อหาของนิทาน และอัตลักษณ์ของชาติที่ปรากฏในนิทานด้ วย
ศิราพร ฐิ ตะฐาน ได้ นิยามลักษณะของนิทานพื น้ บ้ านว่า เป็ นนิทานที่สืบทอดกันโดยทางวาจา หรื อที่
เรี ยกว่ามุขปาฐะ เรื่ องราวจึงไม่คงที่แน่นอน เพราะไม่มีหลักฐานลายลักษณ์ คอยตรวจสอบ หากแต่เรื่ องนันๆ
้ จะ
ขึน้ อยู่กับความสามารถของผู้เล่าซึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้ เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป (ศิราพร ฐิ ตะฐาน, 2525)
เช่นเดียวกับที่กิ่งแก้ ว อัตถากร นิยามนิทานพื ้นบ้ านว่า เป็ นเรื่ องที่เล่าสืบต่อกันมาด้ วยวิธีมขุ ปาฐะ และมีการจด
บันทึกไว้ ในระยะหลัง (กิ่งแก้ ว อัตถากร, 2539) แสดงให้ เห็นว่านิทานพื ้นบ้ านถูกบอกเล่าแบบปากต่อปาก และ
สามารถแพร่ กระจายไปพร้ อมกับการเดินทางข้ ามวัฒนธรรมของผู้คน เมื่อพิจารณาตามแนวทางคู่ขนานหรื อ
ลักษณะร่ วมอันเป็ นสากลของมนุษยชาติแล้ วจะพบว่า ลักษณะของนิทานพื ้นบ้ านที่คล้ ายคลึงกัน แม้ จะต่างชาติ
ต่างภาษา ต่างยุคสมัย อาจเป็ นหมุดหมายสําคัญที่ยืนยันแนวคิดวรรณคดีโลก (World Literature) ของเกอเธ่
(Goethe) ที่เสนอว่าวรรณคดีเป็ นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติก็เป็ นได้
นิทานพื ้นบ้ านเรื่ องเติ๋ม-ก๋ามของประเทศเวียดนามและนิทานเรื่ องนางเต่าอองคําของประเทศลาวซึ่งมี
โครงเรื่ องคล้ ายคลึงกับปลาบู่ทองของไทยได้ รับการแปลและรวบรวมไว้ โดยสุเทพ ไชยขันธุ์ หรื อชัยธี ระเสฏฐ์
ไชยขันธุ์ ในหนังสือชื่อ นิทานไท้ แถน: เรื่ องเล่ าภูมิปัญญาอาเซียน ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ได้ ให้
ความเห็นไว้ ว่า การแพร่ กระจายของนิทานพืน้ บ้ านและจุดร่ วมที่ปรากฏในนิทานไท้ แถนแสดงให้ เห็นรากเหง้ า
เผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมร่ วมพี่น้องในแถบภูมิภาคอาเซียนของนิทานปลาบู่ทอง (ไทย) นางเต่าอองคํา (สปป.ลาว)
และเติ๋ม-ก๋าม (เวียดนาม) (สุเทพ ไชยขันธุ์, 2559) แนวคิดวัฒนธรรมร่ วมพี่น้องไท้ แถนยังปรากฏในชื่องานเปิ ดตัว
หนังสือเล่มนี ้ที่ใช้ ชื่อว่า ส่ อง “ไท้ แถนฯ” นิทานพืน้ บ้ านจ้ วงฯ ลาว ไทย ต้ นเรื่ องซินเดอเรลลาเชื่อมอาเซียน
อีกด้ วย อาจารย์ทองแถม นาถจํานง นักเขียน นักแปล และผู้เชี่ยวชาญด้ านชาติพนั ธุ์วิทยาได้ แสดงความเห็นว่า
ปลาบู่ทองเป็ นนิทานที่ชาวจ้ วง ลาว ไทย เล่าถ่ายทอดกันมาแต่ดกึ ดําบรรพ์ โดยชาวล้ านนา ชาวไทยใหญ่เรี ยกว่า
“เต่าน้ อยอองคํา” หรื อนางยีแสงก่อ หรื อนางอุทธรา (นางเอื ้อย) ทางประเทศลาวเรี ยก “เต่าคํา” ทางชนเผ่าจ้ วง
ในจีน เรี ยกว่า “ตาเจีย้ ” แปลว่านางกําพร้ า ซึ่งนิทานเรื่ องนีแ้ พร่ หลายในกว่างซี เวียดนาม กัมพูชา ลาว สยาม
พม่า จีน และจากจีนก็เผยแพร่ ไปยังยุโรปในยุคราชวงศ์ถงั จนเป็ นต้ นเรื่ องทําให้ เกิดเทพนิยาย “ซินเดอเรลลา” ซึง่
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ไปจากนิ ท านของชาวจ้ ว งที่ มณฑลกว่างซี ข องจี น ซึ่ง เป็ นดิน แดนถิ่ น ฐานเก่ าแก่ ข องเครื อญาติ ช าติ พั น ธุ์ ไ ท
(Dai/Tai) (ผู้จดั การ, 2559)
จากข้ อเสนอของ ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์ กระบากถาวร และอาจารย์ ท องแถม นาถจํ านง แสดงประเด็น
เดียวกันคือการเน้ นยํ ้าว่านิทานเรื่ องปลาบู่ทองคือ "วัฒนธรรมร่ วมพี่น้อง” “ความเป็ นรากเหง้ าเผ่าพันธุ์ในฐานะลูก
แถน” และ "การเป็ นต้ นกําเนิดเทพนิยายซินเดอเรลลา" ซึง่ จําเป็ นต้ องอาศัยหลักฐานอ้ างอิงทางมานุษยวิทยาเพื่อ
สนับสนุนว่าโครงเรื่ องนิทานพื ้นบ้ านประเภทซินเดอเรลลานัน้ ตะวันออกได้ รับอิทธิพลจากตะวันตกหรื อตะวันตก
ได้ รับอิทธิ พลจากตะวันออกกันแน่ แต่หากพิจารณาความคล้ ายคลึงของนิทานอาเซียนและจีนตามที่กล่าวมานี ้
ตามรู ปแบบการศึกษาของคลอดิโอ กุยเยน ข้ อเสนอของอาจารย์ทงสองจะจั
ั้
ดอยู่ในรู ปแบบ Model A คือวรรณคดี
ต่างชาติต่างภาษาที่มีความสัมพันธ์ กันเพราะมีแหล่งกําเนิดมาจากวัฒนธรรมเดียวกันหรื อเป็ นเพราะวรรณคดี
เรื่ องหนึ่งได้ รับอิทธิพลจากวรรณคดีเรื่ องอื่นหรื อนักเขียนคนอื่นซึง่ ต่างวัฒนธรรมหรื อต่างชาติ (ตรี ศิลป์ บุญขจร,
2549) งานวิจยั ชิ ้นนีม้ ่งุ เสนอข้ อค้ นพบใหม่เรื่ องการกระจายของนิทานพืน้ บ้ านแบบเรื่ องซินเดอเรลลาที่ปรากฏ
นอกวัฒนธรรมไท้ แถนคือนิทานพื ้นบ้ านเรื่ องคงจวีผดั จวีของประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้ กระบวนวิธีของกุยเยน แบบ
Model B คือการศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณคดีต่างชาติต่างภาษา ต่างระยะเวลา ต่างยุคสมัย เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความเหมือนที่อาจเกิดจากสภาพสังคมหรื อวัฒนธรรมที่คล้ ายคลึงกัน และวิเคราะห์ความแตกต่างในรายละเอียด
และลักษณะเฉพาะของแต่ละชาติด้วย

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบหนังสือชื่อ จากซินเดอเรลลาถึงปลาบู่ทอง ของ
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2540) ประเภทวิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ของ
พรทิพย์ ศรี นุธรรม (2552) เรื่ อง การศึกษาการสร้ างความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่ างพ่ อแม่ ลูกในนิทาน
ปลาบู่ทอง ที่วิเคราะห์ นิทานพืน้ บ้ านเรื่ องปลาบู่ทองเชิงวาทกรรม ทังด้
้ านวัจนและอวัจนภาษาในการบรรยาย
บทบาทตัวละครพ่อแม่ลกู จากหนังสือนิทานภาพปลาบู่ทองเพื่อศึกษาอุดมการณ์ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจระหว่าง
พ่อแม่ลกู ที่ปรากฏในเรื่ อง
ประเภทบทความวิชาการเรื่ อง ต่ างประเทศ ต่ างถิ่น แท้ ท่ จี ริงเรื่ องเดียวกัน ของสรตี ปรี ชาปั ญญากุล
(2555) ศึก ษาเปรี ยบเที ยบนิ ทานพื น้ บ้ านเวียดนามเรื่ องเติ๋มก๋ามกับนิ ทานพื น้ บ้ านของไทยเรื่ องปลาบู่ทอง
ตามแนวทางคู่ขนาน(parallelism) เพื่อหาลักษณะร่ วมของวรรณคดีทงั ้ สองเรื่ อง งานวิจัยเรื่ อง การวิเคราะห์
ภาพสะท้ อนค่ านิยมของไทยจากนิทานพืน้ บ้ าน ของขวัญชนก นัยเจริ ญ (2557) วิเคราะห์ ค่านิยมของไทย
จากนิ ท านพื น้ บ้ านจํ า นวน 54 เรื่ อ ง โดยนิ ท านพื น้ บ้ านเรื่ อ งปลาบู่ ท องสะท้ อนค่ า นิ ย มเรื่ อ งความกตัญ ํู
ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ การให้ อภัย และบทความวิชาการเรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบความเชื่อเรื่ องเวียนว่ าย
ตายเกิดในนิทานเวียดนามเรื่ อง “นางเติ๊ม-นางก๊ าม” และนิทานไทยเรื่ อง “นางอุทธรา” ของ Truong Thi
Hang (2558) แต่ยังไม่ปรากฏงานวิจัยเปรี ยบเที ยบนิ ทานพืน้ บ้ านเรื่ องเติ๋ม -ก๋าม (เวียดนาม) นางเต่าอองคํา
(ลาว) ปลาบู่ทอง (ไทย) ร่ วมกับนิทานพื ้นบ้ านของเกาหลีใต้ เรื่ องคงจวีผดั จวีมาก่อน
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ผลการวิจัย
นิทานแบบเรื่ อง (tale type) ประเภท “แบบเรื่ องซินเดอเรลลา” คือนิทานที่มีโครงเรื่ องว่าด้ วยนางเอกที่
เป็ นลูกกํ าพร้ าถูกแม่เลีย้ งกดขี่ รังแก ต่อมาได้ รับความช่วยเหลือจากผู้วิเศษให้ ได้ พบและแต่งงานกับเจ้ าชาย
สติทธ์ ธอมป์สัน (Stith Thompson) ลําดับเหตุการณ์ ที่เป็ นโครงสร้ างของแบบเรื่ องนิทานซินเดอเรลลา ตามการ
จัดจําแนกดัชนีแบบเรื่ องนิทานพื ้นบ้ านว่าต้ องมีเหตุการณ์ ตามลําดับ ดังนี ้ นางเอกถูกรังแก/ การช่วยเหลือจาก
อํานาจวิเศษ/ การพบกับเจ้ าชาย/ การพิสจู น์หลักฐาน/ การแต่งงานกับเจ้ าชาย (สรตี ปรี ชาปั ญญากุล, 2555)
นิทานพื ้นบ้ านอาเซียนทังสามเรื
้
่ องคือ ปลาบู่ทอง (ไทย) เติ๋ม-ก๋าม (เวียดนาม) นางเต่าอองคํา (ลาว) และนิทาน
พืน้ บ้ านเกาหลีใต้ เรื่ องคงจวีผัดจวี มีแบบเรื่ องเดียวกันคือ นางเอกเป็ นลูกกําพร้ า บิดาสมรสใหม่กับหญิ งม่าย
ผู้มีลกู ติด ต่างกันตรงรายละเอียดคือ ในเรื่ อง เติ๋ม-ก๋าม มิได้ กล่าวถึงสาเหตุการตายของพ่อแม่ และในเรื่ องคงจวี
ผัดจวี แม่ของคงจวีเสียชี วิตจากความอ่อนแอของร่ างกาย มิได้ เกิ ดจากการใช้ ไม้ พายฟาดจนตกนํ า้ ตายดังที่
ปรากฏในเรื่ องปลาบู่ทองและนางเต่าอองคํา ต่อไปนี ้คือตารางเปรี ยบเทียบเนื ้อหาตามแบบเรื่ องซินเดอเรลลาของ
นิทานพื ้นบ้ านทังสี
้ ่เรื่ อง ดังนี ้

Table 1 The Comparison of 4 Cinderella-Typed Folktales
Plaboothong
(Thai)
1. A rich man had
two wives and the
first wife died
because of his
abuse. The second
wife and her
daughter tortured the
main character
“Auey”
2. Auey was tortured
in many ways by the
stepmother. Her
mother was
resurrected as a
golden sleepy goby
fish and protected
her. The stepmother
killed the fish but her

Tam-Cam
(Vietnam)
1. Tam’s parents had
died and she was
under her father’s
mistress’s control.

Aong-Kam golden turtle
(Lao)
1. A man had two wives
and the second wife was
possessed by the ghost.
The first wife died
because of the second
wife’s deception. She was
hurt by her husband and
fell from the boat.

Kongjwi and Patjwi
(South Korea)
1. A couple in Joseon
period wanted a child,
afterward the wife bore a
daughter and died. A man
remarried with a widow.
She and her daughter
Patjwi abused and
tortured Kongjwi.

2. Tam was abused by
her sister but a deity
gave her a sleepy
goby fish. The fish was
eaten by the
stepmother but the
deity turned a
fishbone into dress,
shoes and vehicle so

2. Auttha the main
character was tortured by
the stepmother and her
mother was resurrected
as a golden turtle. The
stepmother tricked her
husband that she was
illed and needed to be fed
boiled turtle meat.

2. Kongjwi was tortured
by the stepmother but
there were animals such
as cow, toad, birds
helped her.
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fish scales were
resurrected again as
an eggplant and then
she was resurrected
as a pipal tree (Pho).
3. King Phrommathat
wanted Auey’s pipal
tree but nobody
could uproot the tree
except Auey. Then
the king married her
and coronated her
a queen.
4. Auey was killed by
the stepmother’s
trick, then she
became a parakeet
bird. Aei her
stepsister tried to kill
the bird but it could
escape by a rat’s
help. Finally, a hermit
resurrected her to a
human being again.
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Tam could go to the
royal ceremony in the
palace.

Afterward,
the turtle bone became a
pipal tree.

3. Tam’s shoe was left
on her way to the royal
ceremony. The king
found that Tam was
the owner of the shoe
and married her.

3. King Phrommathat
wanted Auttha’s pipal tree
but nobody could uproot
the tree except Auttha.
Then the king married her
and coronated her a
queen.

3. An angel gave Kongjwi
marvellous shoes so she
could marry a town
prefect.

4. Tam was killed and
resurrected as a
canary bird, then from
a bird's feather to a
peach tree. The peach
was made into a loom
and was burnt and its
charcoal became a
Diospyros decandra
tree. An old woman
peeled the fruit and
Tam appeared as a
human being again.

4. Auttha was boiled to
death by the stepmother.
Then she was resurrected
as a woman in a bael fruit.
An old woman kept the
fruit at home and found
Auttha came out of the
fruit. They raised Auttha
as their daughter and
finally, the king heard the
news and brought her
back to the palace.

4. Kongjwi was tricked by
Patjwi into a well and she
was dead. Afterward, she
was resurrected as a lotus
and her husband found
her body in the well.
Finally, Kongjwi revived as
a human being and bore
children.

จากตารางข้ างต้ นแสดงให้ เห็นลักษณะร่ วมอีกประการหนึ่งคือ นางเอกถูกกระทําทารุ ณจากแม่เลี ้ยงและ
ลูกติดของนาง ในเรื่ องคงจวีผดั จวีคือการใช้ ให้ ทําเรื่ องที่ยากลําบาก เช่น การคราดหน้ าดินที่เต็มไปด้ วยหิน เติมนํ ้า
ในโอ่งก้ นรั่ว หรื อกิจกรรมที่ต้องใช้ ความอดทนอย่างการทอผ้ าและการฝั ดข้ าวเพียงลําพัง โดยมีตวั ละครสัตว์อย่าง
วัว คางคก ฝูงนกเป็ นผู้ช่วย ในส่วนนี ้มีความคล้ ายคลึงกับเรื่ องซินเดอเรลลามากที่สดุ ในสี่เรื่ อง แต่ข้อแตกต่างที่
เด่นชัดคือ เรื่ องคงจวีผดั จวีไม่ปรากฏเนื ้อหาการกลายเป็ นสัตว์และต้ นไม้ ของแม่ ซึง่ เป็ นอนุภาคเด่นในเรื่ องปลาบู่
ทอง แม่ของนางเอื ้อยไปเกิดเป็ นปลาบู่ทอง ต้ นมะเขือ และต้ นโพธิ์ ตามลําดับ ในเรื่ องเติ๋ม-ก๋าม เทวดามอบปลาบู่
ให้ เติ๋มไว้ เลี ้ยงดู เติ๋มพบว่าปลานัน้ คือแม่ของตน เมื่อปลาบู่นัน้ ถูกแม่เลี ้ยงจับกิน ก้ างปลาที่เติ๋มเก็บไว้ ใต้ เตียง
กลายเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า และยานพาหนะที่ทําให้ เติ๋มได้ เข้ าไปงานเลี ้ยงในวัง ส่วนในเรื่ องนางเต่าอองคํา แม่ของ
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นางอุทธา ไปเกิดเป็ นเต่าสีทอง แม่เลี ้ยงวางอุบายว่าป่ วยต้ องการกินเนื ้อเต่าเพื่อการรั กษา เมื่อเต่าสีทองถูกฆ่า
ไปทํายา กระดูกของเต่าได้ กลายเป็ นต้ นโพธิ์ จะเห็นได้ ว่าในเรื่ องเติ๋ม -ก๋าม และคงจวีผัดจวีปรากฏอนุภาคร่ วม
อีกประการหนึง่ คือรองเท้ าวิเศษที่ทําให้ นางเอกได้ สมรสกับเจ้ าชาย ในเรื่ องคงจวีผดั จวี นางฟ้ามอบรองเท้ าให้ กบั
คงจวีเพื่อไปร่ วมงานเลี ้ยง ขณะเดินไปงานคงจวีเดินพลาดทําให้ รองเท้ าข้ างหนึ่งหลุด ลอยนํ ้าไป ซึง่ เจ้ าเมืองได้ พบ
รองเท้ าข้ างนันและประกาศตามหาเจ้
้
าของรองเท้ า สุดท้ ายมีแต่คงจวีที่สามารถสวมรองเท้ าได้ อย่างเหมาะเจาะ
พอดีและได้ สมรสกับเจ้ าเมือง ในขณะที่เรื่ องปลาบู่ทองและนางเต่าอองคําปรากฏอนุภาคร่ วมคือการถอนต้ นโพธิ์
ดังในเรื่ องว่าท้ าวพรหมทัตต้ องการต้ นโพธิ์ของเอื ้อยและอุทธาแต่ไม่มีผ้ ใู ดสามารถถอนต้ นโพธิ์นนได้
ั ้ เมื่อเอื ้อยและ
นางอุทธาสามารถถอนต้ นโพธิ์ได้ จงึ ได้ รับการอภิเษกเป็ นพระราชินี

บทสรุป
จากผลการศึกษาลักษณะร่ วมและต่างของนิทานพื ้นบ้ านต่างชาติต่างภาษาสี่เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั พบประเด็น
สําคัญที่อาจเป็ นปั จจัยทําให้ วรรณกรรมที่มิได้ ส่งอิทธิ พลต่อกันโดยตรงมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันคือ 1. ลักษณะ
สังคมเกษตรกรรม 2. ความสัมพันธ์เชิงอํานาจภายในครอบครัว และ 3. อิทธิพลพุทธศาสนา
ประเด็นแรกคือ ลักษณะสังคมเกษตรกรรม ปรากฏในทังสี
้ ่เรื่ องผ่านวิถีชีวิตของตัวละครคือ การออก
หาปลาเพื่อยังชีพในเรื่ องปลาบู่ทองและนางเต่าอองคํา และในเรื่ องคงจวีผัดจวีที่คงจวีถูกใช้ ให้ ไถคราดปรับหน้ า
ดินและฝั ดข้ าว โดยมีววั คางคก และฝูงนกเป็ นผู้ช่วย ลักษณะร่ วมดังกล่าวนี ้แสดงความใกล้ ชิดกับธรรมชาติของ
ผู้คนในสังคมเกษตรกรรมจนก่อให้ เกิดเรื่ องเล่าประเภทมนุษย์กลายเป็ นพืชและสัตว์ หรื อสัตว์และพืชกลายเป็ น
มนุษย์ ในรู ปแบบใกล้ เคียงกัน นําไปสูก่ ารศึกษารู ปแบบเรื่ องเล่าแบบฉบับของสังคมเกษตรกรรมต่อไป
หากพิ จารณาในแนวนิ เวศวิจารณ์ (Ecocriticism) ที่ มองว่ามนุษย์ สัตว์ และพื ช มีคุณค่าในฐานะ
สรรพชีวิตเช่นเดียวกันแล้ ว มนุษย์สมั พันธ์ กบั ธรรมชาติด้วยการช่วยเหลือ สนทนา แทนร่ างกันได้ ดังที่ปรากฏใน
การกลายเป็ นสัตว์และพืชของตัวละคร ตัวละครแม่ในเรื่ องปลาบู่ทองกลายเป็ นปลาบู่ทอง ต้ นมะเขือ และต้ นโพธิ์
ในเรื่ องเติ๋ม-ก๋าม แม่กลายเป็ นเต่าสีทอง ในเรื่ องเต่าอองคําแม่กลายเป็ นเต่าสีทองและต้ นโพธิ์ นอกจากนี ้ตัวละคร
เอกในทัง้ สี่ เรื่ อง หลังจากแต่งงานกับ กษั ตริ ย์แ ละเจ้ าเมืองได้ ถูกแม่เลี ย้ งและน้ องสาวลวงไปฆ่าและกลับ มา
เกิดใหม่เป็ นพืชและสัตว์เช่นกัน เอื ้อยไปเกิดเป็ นนกแขกเต้ าจนฤาษี ช่วยให้ กลับคืนเป็ นมนุษย์ เติ๋มไปเกิดเป็ น
นกขมิ ้น ต้ นท้ อและกลายเป็ นมนุษย์อาศัยในผลลูกจัน เช่นเดียวกับที่นางอุทธาไปเกิดในผลมะตูมขนาดใหญ่แ ละ
คงจวีไปเกิดเป็ นดอกบัวใหญ่ตระหง่านสะดุดตาท่านเจ้ าเมือง การแทนที่ด้วยร่ างสัตว์และพืชของตัวละครมิได้
ทําให้ คณ
ุ ค่าของตัวละครนันด้
้ อยลง หากแต่ยงั คงคุณลักษณะสําคัญเดียวกับเมื่อครัง้ เป็ นมนุษย์ ตามมุมมองของ
แนวคิดนิเวศน์วิจารณ์
ประเด็นที่ สอง ความสั มพันธ์ เชิงอานาจภายในครอบครั ว นิ ทานพื น้ บ้ านทัง้ สี่เรื่ องนี ส้ ะท้ อนภาพ
สังคมพหุภรรยาและระบอบชายเป็ นใหญ่ของทังสี
้ ่ประเทศ โดยเฉพาะการที่สตรี ต้องพึ่งพาบุรุษ หญิงม่ายต้ องหา
คนดูแลตนเองและลูกสาว ในขณะที่ประเด็นความรุ นแรงภายในครอบครัวปรากฏในเรื่ องปลาบู่ทองและนางเต่า
อองคําเท่านัน้ ที่พ่อลงมือฆ่าแม่เนื่องจากความไม่พอใจที่หาปลาได้ น้อย นอกจากความสัมพันธ์ ที่สตรี อยู่ภายใต้
อํานาจบุรุษแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นลําดับอํานาจภายในครอบครัวของสตรี ที่กดทับกันเป็ นทอด ๆ ภรรยาอยู่ใต้ อํานาจ
สามี อนุภรรยามีอํานาจเหนือเอกภรรยาและลูกเลี ้ยง การใช้ อํานาจกดขี่สตรี ด้วยกันเอง คือกลวิธีในการสร้ าง
อํานาจให้ กับตนเองของสตรี ในสภาพสังคมแบบชายเป็ นใหญ่ อี กทัง้ ความปรารถนาสามีสูงศักดิ์ จนนํ าไปสู่
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การลวงฆ่านางเอกและการสวมรอยเข้ าวัง ยังสะท้ อนความปรารถนาความมัน่ คงและการพึ่งพาบุรุษเช่นเดียวกัน
นอกจากนี ้ในด้ านบทบาทของพ่อแม่จะเห็นว่าพ่อมี บทบาทน้ อยกว่าแม่เลี ้ยงจึงเป็ นที่น่าสังเกตว่าแท้ จริ งแล้ วใน
ระบอบชายเป็ นใหญ่นนขั
ั ้ บเคลื่อนไปด้ วยพลังของสตรี หรื อไม่
ประเด็นสุดท้ ายคือ อิทธิพลพุทธศาสนา สังคมไทย ลาว และเวียดนามได้ รับอิทธิพลพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจน ในกรณีของประเทศเกาหลีใต้ ก็ปรากฏอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานและแนวคิดแบบของจื๊อมา
ตังแต่
้ อดีต อิทธิ พลพุทธศาสนาในนิทานพืน้ บ้ านทัง้ สี่เรื่ องนีค้ ือ การกลับชาติมาเกิดและการกลับมาชดใช้ กรรม
ดังที่ตวั ละครแม่และนางเอกกลับชาติมาเกิดใหม่เป็ นพืชและสัตว์ และประการต่อมาคือแนวคิดทําดีได้ ดีทําชัว่ ได้
ชัว่ ดังที่ตวั ละครแม่เลี ้ยงและน้ องสาวจบลงด้ วยความตาย การถูกลวงฆ่า การประหารชีวิต การถูกธรณีสบู และผู้
ที่ทําดีคือ เอื ้อย เติ๋ม อุทธา และคงจวี แม้ ตายไปแล้ วก็สามารถกลับชาติมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้ อีกครัง้ และได้ รับผล
ของกรรมดี จากข้ อสรุ ปทังสามประเด็
้
นนี ้แสดงให้ เห็นว่าการศึกษาลักษณะร่ วมอั นเป็ นสากลของมนุษยชาติใน
นิทานพื ้นบ้ านทังสี
้ ่เรื่ องนี ้จัดอยู่ในแบบ Model B ของกุยเยนคือ วรรณคดีต่างชาติต่างภาษา ต่างระยะเวลา ต่าง
ยุคสมัย ที่คล้ ายคลึงกันเพราะเกิดจากสภาพสังคมหรื อวัฒนธรรมคล้ ายคลึงกันเพราะทัง้ สี่ประเทศเป็ นสังคม
เกษตรกรรม มีลกั ษณะสังคมชายเป็ นใหญ่ และได้ รับอิทธิ พลจากพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่ขณะเดียวกันก็พบ
ความแตกต่างในรายละเอียดและลักษณะเฉพาะของแต่ละชาติตามที่กล่าวมาแล้ ว

ข้ อเสนอแนะ
การวิ เคราะห์ แ นวคู่ข นานของคลอดิโอ กุ ย เยน เป็ นระเบี ย บวิ ธี ที่ มุ่งเปรี ย บเที ย บวรรณคดี ที่ ไ ม่ไ ด้ มี
ความสัมพัน ธ์ กัน โดยตรง แต่อาจเปรี ย บเที ย บกันได้ ใ นเรื่ องประเภทวรรณกรรม (genres) หรื อลัก ษณะที่
เหมือนกัน ซึ่งจะทํ าให้ สามารถวิเคราะห์ แ ละสรุ ป ผลในเชิ งทฤษฎี สากลหรื อความเป็ นสากลของวรรณคดีไ ด้
งานวิจัยชิ น้ นี ม้ ่งุ นํ าเสนอข้ อค้ นพบใหม่ที่ขยายขอบเขตของการศึกษาวรรณคดี คือ นอกเหนื อจากข้ อค้ นพบว่า
โครงเรื่ องปลาบู่ทองเป็ นสมบัติร่วมพี่น้องของกลุ่มไท้ แถน (ไทย ลาวและเวียดนาม) แล้ ว หากพิจารณาว่าเป็ น
นิทานแบบเรื่ องซินเดอเรลลา จะสามารถขยายขอบเขตการศึกษาได้ กว้ างไกลขึน้ และเป็ นแนวทางในการศึกษา
เปรี ยบเที ย บกับนิ ทานพื น้ บ้ านแนวข้ ามชาติข้ามภาษาต่อไป นอกจากนี ค้ วามสัมพันธ์ ระหว่างนิ ทานพื น้ บ้ าน
ทังสี
้ ่เรื่ องนี ้ยังมีความเป็ นไปได้ ที่ จะจัดอยู่ในแบบ Model A คือวรรณคดีต่างชาติต่างภาษาที่มีความสัมพันธ์ กัน
เพราะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากวรรณคดี เรื่ อ งเดี ย วกัน แหล่ง เดี ย วกัน หากค้ น พบหลัก ฐานทางมานุ ษยวิ ท ยาและ
คติชนวิทยามาสนับสนุนเพิ่มเติม
ข้ อสังเกตประการต่อมาคือ แม้ จะปรากฏแนวคิดทําดีได้ ดีทําชัว่ ได้ ชวั่ และการกลับชาติมาเกิดตามหลัก
พุทธศาสนาในทังสี
้ ่เรื่ อง แต่กลับปรากฏเรื่ องไสยศาสตร์ วิญญาณ ฤาษี และการอ้ อนวอนเทพเจ้ า แสดงให้ เห็นว่า
ภูมิหลังของทังสี
้ ่ประเทศเป็ นสังคมพุทธผสมความเชื่อเรื่ องภูติผี ดังที่แม่เลี ้ยงของนางอุทธาถูกผีเป้า (ปอบ) เข้ าสิง
พ่อแม่ของคงจวีสวดอ้ อนวอนเทพเจ้ า เอื ้อยถูกฤาษี ชุบชีวิต เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังสะท้ อนสภาพสังคมบรรพกาล
ผ่ านการรั บ ประทานเนื อ้ มนุ ษย์ ดัง ที่ ป รากฏว่า อ้ าย ก๋ าม สามา และผัด จวี เมื่ อถูก จับ ได้ ว่า สวมรอยพี่ ส าว
ก็ถูกประหารชี วิตด้ วยการสับเนื อ้ เป็ นชิ น้ ไปทํ าปลาร้ า นํ า้ จิม้ และของหมัก (เคยกุ้ง) ส่งไปให้ พ่อแม่กิน แสดง
ให้ เห็นวัฒนธรรมการกินอยู่ของประชาชนในทังสี
้ ่ประเทศที่กินของหมักดองก่อนที่มนุษย์จะรู้ จัก การปรุ งอาหาร
ด้ วยการใช้ ไฟ ข้ อสังเกตประการสุดท้ ายคือประเทศที่ได้ รับ อิทธิ พลพุทธศาสนานิกายมหายานจากจี นและได้
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ปะทะสังสรรค์กบั ตะวันตก อย่างเวียดนามและเกาหลีใต้ ปรากฏอนุภาคที่ใกล้ เคียงกับเรื่ องซินเดอเรลลามากที่สดุ
คืออนุภาคการทํารองเท้ าหาย การพิสจู น์ตนว่าใส่รองเท้ าได้ และการช่วยเหลือของบรรดาสัตว์ ในขณะที่ลาวและ
ไทยไม่ปรากฏเรื่ องงานเลี ้ยงในวังและรองเท้ าวิเศษ เป็ นไปได้ ว่า คงจวีผดั จวีและเติ๋ม-ก๋ามอาจได้ รับอิทธิพลจาก
ซินเดอเรลลาของตะวันตกและอิทธิพลของนิทานชาดกร่ วมด้ วย ในกรณีของไทยและเวียดนามยังปรากฏอนุภาค
คล้ ายกับเรื่ องสังข์ทองคือ เติ๋มเมื่อไปเกิดในผลมะตูม ตายายเก็บไปไว้ ในบ้ าน นางจะแอบออกมาทําความสะอาด
บ้ านเพื่อตอบแทนคุณ และอนุภาคการจีบพลูเป็ นรู ปหงส์ การที่เอื ้อยร้ อยมาลัยบอกเล่าเรื่ องราวชีวิตตน จนทําให้
พระสวามีจําได้ และรับกลับเข้ าวัง ซึง่ นําไปสู่การศึกษาในแนวสัมพันธบท (Intertextuality) ต่อไป สอดคล้ องกับ
แนวคิดที่วา่ วรรณกรรมต่างแพร่ กระจาย หมุนเวียน แลกเปลี่ยน ผสมผสาน และเป็ นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ
ทัว่ โลก
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
The Comparative of Parents’ Satisfaction on Field Trip Learning Promotion Activities
of Schools under Pak Kret Municipality
ชัยรัตน์ วงศ์ กิจรุ่ งเรือง1* สิริกร กาญจนสุนทร2 และ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ 1
Chairat Wongkitrungruang1*, Sirikorn Kanjanasuntorn2 and Porntep Pattananurak1

บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ปกครอง
จานวน 315 คน วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยค่า t-test การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธีการของ Scheffe′ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด ในภาพรวมระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปกครอง
ของนักเรี ยนที่ มีการขาดเรี ยนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ ของ
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
This article aimed to compare the level of parents’ satisfaction on field trip learning promotion
activities of schools under Pak Kret municipality. The sample were 315 parents. Statistic were t-test,
One-way ANOVA that paired differences were compared by the Sheffe′ method, and Pearson’s
product moment correlation coefficient. Statistical significant level was set at .05.
Research results indicated that most parents had high level of satisfaction on field trip
learning promotion activities. Hypothesis testing indicated significant differences of satisfaction on
field trip learning promotion activities of schools under Pak Kret municipality among the parents with
different the absent from schools (p ≤ .05).

Key words: Satisfaction, Parent, Field Trip Learning Promotion Activities, Pak Kret Municipality
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คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้ กาหนดให้ การจัดการศึกษาเพื่อให้ คนไทย
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และมาตรา 7 ได้ กาหนดไว้ วา่ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่มงุ่ เน้ นปลูกฝั งจิตสานึกให้ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทย ส่งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และภูมิปัญญาไทย (สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 5-6) อีกทังยั
้ งต้ องจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับแนวทางการจัด
การศึกษาตามมาตรา 29 ที่ให้ สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริ ม
ความเข้ มแข็ง ของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้ ชุมชนสามารถจัดการศึกษาอบรม มี
การแสวงหาความรู้ ข่าวสารและรู้ จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพปั ญหา รวมทังหาวิ
้ ธีการสนับสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 16)
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนจากสิ่งที่
เป็ นรู ปธรรม โดยผ่านประสบการณ์ ตรงด้ วยการฟั ง การดู การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัสสิ่งแวดล้ อม ใน
สภาพการณ์ จริ งนอกห้ องเรี ยน (Good, 1973) มีการเชื่อมโยงระหว่างการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนและความเป็ นจริ ง
ส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นและชุมชนให้ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน และช่วยสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เปลี่ยนบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ น และความ
สนใจในการเรี ยนเพิ่ มขึน้ อีกทัง้ ยังเอือ้ ให้ ผ้ ูเรี ยนมีโอกาสได้ ฝึกทักษะต่างๆ จานวนมาก เช่น การวางแผน การ
ประสานงาน การทางานกลุม่ การแสวงหาความรู้ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังส่งเสริ มการพัฒนาคุณธรรมต่างๆ เช่น
ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความเสียสละ เป็ นต้ น (ทิศนา แขมมณี, 2546: 46)
เทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นองค์กรปกครองท้ องถิ่นที่อยู่ใกล้ ชิดประชาชน และเป็ นหน่วยงานรัฐที่จดั การ
ให้ บริ การสาธารณะตามภารกิจและพื ้นที่รับผิดชอบ โดยได้ นาแนวทางการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result
Based Management: RBM) ที่ยึดประชาชนเป็ นหลัก มุ่งเน้ นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้ บริ การ
สาธารณะที่ เกี่ ยวข้ องกับชี วิตและความเป็ นอยู่ของประชาชน เป้ าหมายคือสร้ างความพึงพอใจสูงสุด ให้ แ ก่
ประชาชนต่อการให้ บริ การ (เทศบาลนครปากเกร็ ด , 2555) ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั มีโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปาก
เกร็ ด จานวน 3 แห่ง ซึง่ ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอก
สถานที่แก่นกั เรี ยนเป็ นประจาตลอดทังปี
้ ดังนี ้
โรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ ด ๑ จัดโครงการเด็กดีมีคณ
ุ ธรรมปลูกฝั งลักษณะอันพึงประสงค์
(วัดร่ องขุ่น วัดท่าดอน สวนส้ มธนาธร พระธาตุหริ ภุญชัย เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ชะอา พระ
นครคีรี จังหวัดเพชรบุรี) กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน (หุ่นขี ้ผึ ้ง ฟาร์ มจรเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม สวนสัตว์เปิ ดเขา
เขี ยว จังหวัดชลบุรี ศูนย์ แสดงบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี วัดถา้ กระบอก เขื่ อนป่ าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี
ซาฟารี เวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต กรุ งเทพมหานคร พิ พิธภัณฑืวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พระราชวังบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และปลูกป่ าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม)
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โรงเรี ยนวัดกู้ (นันทาภิวฒ
ั น์วิทยา) นครปากเกร็ ด ๒ จัดโครงการส่งเสริ มอนุรักษ์ ท้องถิ่น (ชุมชนตลาด
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ) โครงการเดย์ แคมป์ ลูกเสื อส ารอง (สวนสมเด็จ พระศรี น คริ น ทร์ จังหวัดนนทบุรี )
โครงการเข้ าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี (ค่ายอินทรี ย์แจ้ งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี) โครงการเด็กดีศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพี ยง (ชุมชนเรื อนจาชั่วคราวเขากลิง้ จังหวัดเพชรบุรี) โครงการศึกษาเรี ยนรู้ นอกสถานที่
(พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้ง จังหวัดนครปฐม) และโครงการทัศนศึกษา (ท้ องฟ้าจาลอง จังหวัดปทุมธานี)
ส่วนโรงเรี ยนผาสุกมณี จักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ ด ๓ จัดกิ จกรรมแข่งขันงานศิลปพัตถกรรม
นักเรี ยน สพฐ. เขต 2 (โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ ค่ายทหารกองทัพบก โรงเรี ยนสุเหร่ าเขียว และโรงเรี ยนวัด
ลาดปลาดุก ) กิ จกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมสิ่งแวดล้ อม (อุทยานวิทยาศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ค่าย
พระรามหก จังหวัดเพชรบุรี ) โครงการเด็ก ดีมีคุณ ธรรมปลูก ฝั งคุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ (วัดชลประทาน
รั งสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี) กิจกรรมเข้ าค่ายพักแรม (ค่ายอินทรี ย์แจ้ งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี) กิ จกรรมแห่เทียน
พรรษา (วัดบางพูดนอก วัดกู้ วัดบางพัง จังหวัดนนทบุรี) กิจกรรมเข้ าค่ายคุณธรรม (วัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี)
(กองการศึกษา, เทศบาลนครปากเกร็ ด, 2556)
กิจกรรมข้ างต้ นมีทงกิ
ั ้ จกรรมที่จดั ร่ วมกันทุกชันปี
้ ป.1-6 และบางกิจกรรมจัดสาหรับบางชันปี
้ กิจกรรม
เหล่านีจ้ ึงมีความสาคัญทัง้ ในแง่ของการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนในท้ องถิ่น และการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยน นอกเหนือจากการเรี ยนรู้ ปกติในห้ องเรี ยน ผู้วิจยั จึงสนใจที่ศกึ ษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด และเปรี ยบเทียบระดับ
ความพึงพอใจดังกล่าวกับตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ลักษณะพื ้นฐานส่วนบุคคล การมาโรงเรี ยน และการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ ซึง่ ผลการศึกษาจะนาไปเป็ นข้ อมูลสาหรับโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด รวมทังเทศบาลนครปากเกร็
้
ด ในการปรับปรุ งคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนแก่
นักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริ หารงานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อศึกษาระดับ ความพึงพอใจของผู้ป กครองในการจัดกิ จ กรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ ของ
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรที่ศกึ ษา ได้ แก่ ผู้ปกครองที่มีบตุ รหลานเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-6 3 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดกู้ (นันทาภิวฒ
ั น์วิทยา) โรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิ
ทยา) และโรงเรี ยนผาสุกมณีจกั รมิตรภาพที่ 116 รวมจานวน 1,461 คน ผู้วิจยั คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม โดยใช้ สตู รการคานวณของ Taro Yamane (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2544: 127) ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 315 คน นามาคานวณหาสัดส่วนจานวนนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ในแต่
ละโรงเรี ยน ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยขอความร่ วมมือจากครู ประจาชันให้
้ เก็บ แบบสอบถามกับ
ผู้ปกครองของนักเรี ยนแต่ละระดับชันจนครบตามจ
้
านวนตัวอย่างที่ศกึ ษาในแต่ละโรงเรี ยน
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เครื่ องมือการวิจัย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ลักษณะพื ้นฐานส่วนบุคคล การมาโรงเรี ยน การรับรู้ ข่าวสาร
เกี่ ยวกับ การจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ และความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิ จกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด
การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ผู้วิจยั นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครองที่มีบตุ รหลานเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ นอก
สถานที่ ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี นาข้ อมูลที่ ได้ มาหาค่าสัมประสิท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของความพึงพอใจในภาพรวม .9815
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมูล เชิ งปริ ม าณ ได้ แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ใช้ ค่า สถิ ติ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาหาความแตกต่างความพึงพอใจในการรับบริ การ โดยใช้ ค่าสถิติ t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ Scheffe′ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคลของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 69.2 และเพศชาย ร้ อยละ 30.8 ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย
38.54 ปี นักเรี ยนศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ ด ๑ ร้ อยละ 59.0 รองลงมาคือ โรงเรี ยน
ผาสุกมณีจกั รมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ ด ๓ ร้ อยละ 28.6 และโรงเรี ยนวัดกู้ (นันทาภิวฒ
ั น์วิทยา) นครปาก
เกร็ ด ๒ ร้ อยละ 12.4 กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ปกครองของนักเรี ยนชัน้ ป.1-6 มีจานวนใกล้ เคียงกัน คือ ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ร้ อยละ 18.4 รองลงมาคือ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 และ 4 ร้ อยละ 17.8 เท่ากัน ชัน้
ประถมศึกษาที่ 1 ร้ อยละ 17.1 และชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ร้ อยละ 13.7
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็ นบิดา/มารดา ร้ อยละ 88.3 เรี ยนจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด
ร้ อยละ 27.9 รองลงมา คือ จบการศึกษาชันประถมศึ
้
กษา ร้ อยละ 21.0 ประกอบอาชีพรับจ้ าง/แรงงาน ร้ อยละ
29.8 พนักงานห้ างร้ าน/บริ ษัทเอกชน ร้ อยละ 23.2 และค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้ อยละ 20.3 โดยมีรายได้ ไม่เกิ น
้ ้
10,000 บาทต่อเดือน มากที่สดุ ร้ อยละ 42.9 รองลงมามีรายได้ 10,001–20,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 38.4 ทังนี
ผู้ปกครองส่วนใหญ่พกั อาศัยอยู่ตาบลปากเกร็ ด ร้ อยละ 48.3 รองลงมา อยู่ตาบลบางพูด ร้ อยละ 40.6
การมาเรี ยนของนักเรี ยน
นักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดเรี ยน ร้ อยละ 63.8 และมีนกั เรี ยนที่เคยขาดเรี ยน
ร้ อยละ 36.2 สาเหตุการขาดเรี ยนเนื่องมาจากไม่สบาย ร้ อยละ 89.6 และติดธุระส่วนตัว ร้ อยละ 10.4
ส่วนการมาสายนัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ร้ อยละ 92.7 และเคยมาโรงเรี ยนสาย ร้ อย
ละ 7.3 สาเหตุการมาโรงเรี ยนสายเนื่องจากตื่นสาย ร้ อยละ 50.0 รองลงมา คือ สาเหตุฝนตก รถติด ร้ อยละ 22.7
และสาเหตุไม่สบาย ติดธุระ รถโรงเรี ยนมารับสาย ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้ อยละ 9.1
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การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
สื่อในการได้ รับข่ าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
สื่อบุคคล ผู้ปกครองเคยได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่จากสื่อ
บุคคล ร้ อยละ 86.3 โดยส่วนใหญ่ได้ รับข่าวสารจากครู /บุคลากรของโรงเรี ยน ร้ อยละ 77.1 รองลงมาคือ จากพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง/ญาติ ร้ อยละ 26.3 และจากเพื่อน ร้ อยละ 14.6 ส่วนสื่อมวลชน/สื่อเฉพาะกิจ ผู้ปกครองเคยได้ รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่จากสื่อมวลชน/สื่อเฉพาะกิจ ร้ อยละ 75.9 โดยส่วน
ใหญ่ได้ รับข่าวสารจากแผ่นพับของโรงเรี ยน ร้ อยละ 50.8 รองลงมาคือ จากป้าย/บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
ร้ อยละ 32.7 จากโปสเตอร์ ของโรงเรี ยน ร้ อยละ 13.0 และจากเว็บไซต์ของโรงเรี ยน/เทศบาล ร้ อยละ 11.7
ระดับการรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยน
ผู้ปกครองมีระดับการรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 10.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าผู้ปกครองมีระดับการรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.77) โดยมีการรั บรู้ ว่ามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ มากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 0.95) รองลงมาคือรับรู้ วตั ถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ นอกสถานที่ และรั บรู้ ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากกิ จ กรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย
0.89) รับรู้ วนั เวลาและสถานที่ที่จดั กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 0.86)
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่ อการจัดกิจกรรมการส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ โดยภาพรวมในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้ าน คือ ด้ านคุณภาพของการ
จัดกิ จกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่ และสภาพแวดล้ อม ด้ านบทบาทครู ผ้ ูสอน ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านกระบวนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.28, 4.26, 4.25 และ 4.05 ตามลาดับ) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้ านกระบวนการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ผู้ปกครองพึงพอใจด้ านกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ ในระดับมากทุกประเด็น
คือ โรงเรี ยนมีการวางกาหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ โรงเรี ยน
มีการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่อย่างเหมาะสม และโรงเรี ยนมีการชี ้แจงข้ อมูลข่าวสาร
และรายละเอียดการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.19, 4.18 และ 4.13)
2. ด้ านบทบาทครู ผ้ ูสอน
ผู้ปกครองพึงพอใจด้ านบทบาทครู ผ้ สู อน ในระดับมากทุกประเด็น คือ ครู ปฏิบัติตวั เป็ นแบบอย่างที่ดีของ
นักเรี ยน รองลงมา คือ ครู มีความสามารถในการถ่ายทอดให้ นกั เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาในกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้
นอกสถานที่เป็ นอย่างดี และครู สามารถควบคุมเวลาและรู ปแบบของกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่เป็ น
อย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.43, 4.40 และ 4.35)
3. ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ และสิ่งแวดล้ อม
ผู้ปกครองพึงพอใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ และสิ่งแวดล้ อม ในระดับมากทุกประเด็น คือ
โรงเรี ยนจัดรถสาหรับเดินทางในกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ได้ อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ สถานที่
จัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่มีการจัดเตรี ยมความพร้ อมสาหรับคณะที่เดินทางไปเป็ นอย่างดี และ
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สถานที่จดั กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่มีระยะทางในการเดินทางที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.41, 4.37
และ 4.32)
4. ด้ านคุณภาพของการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ผู้ปกครองพึงพอใจด้ านคุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ คือ นักเรี ยนมีความ
สนใจและกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้นอกสถานที่ รองลงมา คือ นักเรี ยนได้ มีสว่ นร่ วมใน
กิ จกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ อย่ างเต็มที่ และนักเรี ย นได้ ประโยชน์ สอดคล้ องกับวัตถุป ระสงค์ ของ
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.56, 4.43 และ 4.42)
5. ด้ านการประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครองพึงพอใจด้ านการประชาสัมพันธ์ ในระดับมากทุกประเด็น คือ โรงเรี ยนมีการประกาศแจ้ ง
ข่าวสารของกิจกรรมฯ ล่วงหน้ าในเวลาที่เหมาะสม รองลงมา คือ โรงเรี ยนมีการประกาศแจ้ งข่าวสารของกิจกรรม
ฯ ให้ ผ้ ปู กครองทราบอย่างถูกต้ อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื ้อหา และผู้ปกครองสามารถแจ้ งผลการตอบรั บจาก
การประชาสัมพันธ์ให้ กบั ทางโรงเรี ยนทราบได้ (ค่าเฉลี่ย 4.39, 4.32 และ 4.29)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 ผู้ป กครองที่ มีลัก ษณะพื น้ ฐานส่วนบุคคลต่างกัน มีร ะดับ ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยน แตกต่างกัน
ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีโรงเรี ยนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้
นอกสถานที่ของโรงเรี ยน ด้ านกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เพียงด้ านเดียว เมื่อ เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ พบว่า
ผู้ปกครองของนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ ด ๑ (ค่าเฉลี่ย 3.85) มีความพึงพอใจสูงกว่า
ผู้ปกครองของนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดกู้ (นันทาภิวฒ
ั น์วิทยา) นครปากเกร็ ด ๒ (ค่าเฉลี่ย 3.61)
ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีระดับชัน้ ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้
นอกสถานที่ของโรงเรี ยน ด้ านประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ เพียงด้ านเดียว เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ พบว่าผู้ปกครองของนักเรี ยนชัน้ ป.2, ป.4 และ ป.6
(ค่าเฉลี่ย 4.31 4.39 และ 4.37 ตามลาดับ) มีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ปกครองนักเรี ยนชัน้ ป.5 (ค่าเฉลี่ย 4.03)
ส่ว นผู้ป กครองที่ มี ลัก ษณะพื น้ ฐานส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ความเกี่ ย วข้ องกับ นัก เรี ย น ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และที่พกั อาศัย ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอก
สถานที่ของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีการมาเรี ยนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยน แตกต่างกัน
ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีการขาดเรี ยนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด แตกต่างกัน ทังในภาพรวมและรายด้
้
านทัง้ 5 ด้ าน
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่ไม่เคยขาด
เรี ยน (ค่าเฉลี่ย 4.34, 4.34, 4.41, 4.48, 4.35 และ 4.13 ตามลาดับ) มีความพึงพอใจทังในภาพรวมและรายด้
้
าน
สูงกว่าผู้ปกครองของนักเรี ยนที่เคยขาดเรี ยน (ค่าเฉลี่ย 4.08, 3.90, 4.11, 4.06, 4.27 และ 4.07 ตามลาดับ)
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ส่วนผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีการมาเรี ยนสายต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 3 ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีระดับการรับรู้ ข่าวสารต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยน แตกต่างกัน
ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีระดับการรับรู้ ข่าวสารต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

การอภิปรายผลการวิจัย
ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็ นแม่ที่ทาหน้ าที่ดแู ลลูก มีอายุในช่วงวัยทางานตอนต้ น สอดคล้ องกับบุตรหลานที่
เรี ยนชันประถมศึ
้
กษา โดยนักเรี ยนส่วนใหญ่ศกึ ษาอยู่ในโรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เนื่องจากเป็ นโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่ที่มีจานวนนักเรี ยนมากที่สดุ ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา สอดคล้ องกับ การ
ประกอบอาชีพที่สว่ นมากมีอาชีพรับจ้ าง/แรงงาน จึงมีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน ซึง่ ค่อนข้ างน้ อย
การมาเรี ยนของนักเรี ยน
นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่เคยขาดเรี ยน และไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ซึ่งสาเหตุเกิ ดจากความจาเป็ นส่วนตัว
แสดงว่านักเรี ยนมีความตังใจมาโรงเรี
้
ยน
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับรู้ ข่าวสารจากสื่อบุคคล คือ ครู /บุคลากรของโรงเรี ยน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้ อง และมีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง รองลงมา คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองคน
อื่นๆ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความสนิทสนมส่วนตัว นอกจากนี ้ ยังรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจของโรงเรี ยน คือ แผ่น พับของ
โรงเรี ยน ซึง่ ครู จากแจกเอกสารดังกล่าวให้ นกั เรี ยนทุกคนนาไปแจ้ งข้ อมูลข่าวสารแก่ผ้ ปู กครองเป็ นประจา หาก
นัก เรี ย นได้ น าไปให้ ผ้ ูป กครอง จะท าให้ ผ้ ูป กครองรั บ รู้ ข่ าวสารอย่ างถูก ต้ องและครบถ้ วน สอดคล้ องกับ ผล
การศึกษาของสิริกร กาญจนสุนทร และคณะ (2556: 25) ที่พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่เคยได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับ
บริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนจากสื่อบุคคลมากที่สดุ รองลงมา คือ สื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ นอกจากนี ้
ผู้ปกครองยังมีการรับรู้ ข่าวสารในประเด็นต่างๆ ในระดับมาก แสดงให้ เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อนักเรี ยนและความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดเป็ นอย่างดี อาทิ เรื่ องวัตถุประสงค์ สถานที่ วันเวลา และประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่ อการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ น อกสถานที่ ทังในภาพรวมและรายด้
้
าน
ในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านคุณภาพของการจัดกิ จกรรมฯ เนื่องจากผู้ปกครองได้ ตระหนักและรั บรู้ ถึงผลดีที่
นักเรี ยนได้ รับจากกิจกรรมอย่างชัดเจน ทัง้ ความสนใจ ความกระตือรื อร้ น การมีส่วนร่ วม และประโยชน์ที่ได้ รับ
สอดคล้ องกับสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ สนธยา พรหมกิ่งแก้ ว (2557) และฐิ ติศนั ส์ พากย์สขุ ี (2555) ที่ศกึ ษา
การใช้ การศึกษานอกสถานที่ เพื่ อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
พบว่า การศึกษานอกสถานที่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจมากขึน้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มมากขึน้ มี
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามผ่านเกณฑ์ ที่กาหนด รวมทังผู
้ ้ เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมที่ได้ ศึกษานอกสถานที่
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ด้ วย นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ สมใจ แซ่โง้ ว (2541) ที่พบว่านักเรี ยนทุกคนต่างให้ ความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีในด้ านระเบียบวินยั และความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนรู้ ในสถานที่ต่างๆ พึงพอใจอย่างมากในแหล่ง
ทรัพยากรที่ศกึ ษา การศึกษาหาความรู้ นอกห้ องเรี ยน รวมถึงวิทยากรนาชมและสันทนาการตลอดเส้ นทาง
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้ านสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ และสภาพแวดล้ อม ซึง่ สอดคล้ องกับผล
การศึก ษาของณัฏ ฐ์ ธ ภูมิ เจี ย มศรี ชัย (2549) ที่ พ บว่านักเรี ย นมีความพึงพอใจเกี่ ย วกับสถานที่ เนื อ้ หาการ
บรรยาย เอกสารและกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในระดับมาก และมีความพึงพอใจเกี่ ยวกับการจัดการ การทาแผน
กาหนดการ การบริ การอาหาร การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องต่างๆ ในระดับมากเช่นกัน
นอกจากนี ้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้ านกระบวนการจัดกิจกรรมฯ นัน้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
ณัฏฐ์ ธภูมิ เจียมศรี ชยั (2549) ที่พบว่าสถานศึกษามีการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ นอกสถานที่ให้ กบั
นักเรี ยนอย่างน้ อยปี ละครัง้ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ เป็ นการสร้ างความจดจาที่ดี ช่วยส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ และปฏิบตั ิตวั อย่างเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่
การทดสอบสมมติฐาน
ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีโรงเรี ยนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้
นอกสถานที่ของโรงเรี ยน ด้ านกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ แตกต่างกัน โดยผู้ปกครอง
ของนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ ด ๑ มีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ปกครองของนักเรี ยนของ
โรงเรี ยนวัดกู้ (นันทาภิวฒ
ั น์ วิทยา) นครปากเกร็ ด ๒ ทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจากโรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปาก
เกร็ ด ๑ เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีนกั เรี ยนเป็ นจานวนมาก จึงมีความพร้ อม และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ นอกสถานที่ได้ อย่างครอบคลุมและหลากหลายมากกว่าโรงเรี ยนวัดกู้ (นันทาภิวฒ
ั น์วิทยา) นครปากเกร็ ด ๒
ที่มีขนาดเล็กและมีนกั เรี ยนจานวนน้ อยกว่ามาก
ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีการขาดเรี ยนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ ด แตกต่างกัน โดยผู้ปกครองของนักเรี ยนที่ไม่เคย
ขาดเรี ยน มีความพึงพอใจทังในภาพรวมและรายด้
้
าน สูงกว่าผู้ปกครองของนักเรี ยนที่เคยขาดเรี ยน สอดคล้ องกับ
การศึกษาของสิริกร กาญจนสุนทร และคณะ (2556) ที่พบว่านักเรี ยนที่ไม่เคยมาโรงเรี ยนสายมีความพึงพอใจ
ด้ านการประชาสัมพันธ์มากกว่านักเรี ยนที่เคยมาโรงเรี ยนสาย เพราะนักเรี ยนที่มาโรงเรี ยนทันเวลาย่อมมีโอกาส
รับรู้ ข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้ า ทังจากการพู
้
ดคุยกับครู หรื อเพื่อน โดยเฉพาะการแจ้ งข่าวสารหน้ าเสาธงในการเข้ า
แถว ซึง่ จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ ส่วนตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่มีความแตกต่างนัน้
แสดงให้ เห็นว่าไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. เทศบาลควรจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมที่ มีประโยชน์ ต่อ
นักเรี ยน ในการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมจากเนื ้อหาวิชาในห้ องเรี ยนปกติ
2. เทศบาลควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ให้ มากขึ ้น เพื่อให้ โรงเรี ยน
สามารถวางแผนและดาเนินกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ ้น
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3. โรงเรี ยนแต่ละแห่งควรจะพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นองค์รวมและบูรณาการ ทังใน
้
เรื่ องการเรี ยนในชัน้ เรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ รวมทัง้ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ เกิ ดความสมดุลของการ
เรี ยนรู้ อย่างเหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละระดับชันในบริ
้
บทของโรงเรี ยนแต่ละแห่ง
4. ผู้ปกครองเด็กที่ขาดเรี ยนกับไม่ขาดเรี ยน มีความพึงพอใจไม่เท่ากัน โรงเรี ยนควรให้ ความสาคัญกับ
นักเรี ยนและผู้ปกครองของนักเรี ยนที่ขาดเรี ยน ทัง้ นี เ้ พราะ ทัง้ นักเรี ยนและผู้ ปกครองที่ขาดเรี ยนอาจจะไม่รับ
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกสถานที่ของโรงเรี ยน โดยอาจมอบหมายให้ ครู ประจาชัน้
ชี ้แจงแก่นกั เรี ยนและผู้ปกครองของนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนเป็ นการเฉพาะอีกครัง้
5. โรงเรี ยนแต่ละแห่งควรให้ ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ ข่า วสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ นอกสถานที่แก่นักเรี ยนแต่ละชัน้ ปี และผู้ปกครองให้ มีความถูกต้ อง ชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้ วน
เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีระดับชันต่
้ างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้
นอกสถานที่ของโรงเรี ยน ด้ านประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน
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ความขัดแย้ งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ ฟร้ อนท์ พัทยา ไทยแลนด์
Conflict from a development of Waterfront pattaya Thailand Project
นุชนา สกุลสถาพร1* และ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์1
NutchanaSakunsathapone1* and Chutarat Chompunth1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ ฟรอนท์ พัทยา
ไทยแลนด์ และเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างประชาชนโดยรอบ ผู้พฒ
ั นาโครงการ กับหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ร่ วมกับการ
ทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุความชัดแย้ งตามวงกลมแห่งความขัดแย้ ง ได้ แก่ความเชื่อต่อกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ระหว่างประชาชนในพื ้นที่กบั ผู้พฒ
ั นาโครงการ และประชาชนยังไม่เชื่อมัน่ ในขันตอนการขออนุ
้
ญาต
ก่อสร้ างและขันตอนการพิ
้
จารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประชาชนผู้อาศัยโดยรอบยังขาดการรับรู้
ข้ อมูลโครงการจากผู้พฒ
ั นาโครงการ และหน่วยงานภาครัฐ เมื่อความขัดแย้ งไม่ได้ รับการแก้ ไข ผู้พฒ
ั นาจึงไม่สามารถ
ดําเนินการโครงการต่อไปได้ นําไปสูค่ วามขัดแย้ งระหว่างผู้พฒ
ั นาโครงการและหน่วยงานรัฐจากการเสียผลประโยชน์ทาง
ธุรกิ จ ส่วนเสนอแนวทางการแก้ ไขความขัดแย้ งนัน้ พบว่าหน่ วยงานภาครั ฐและหน่ วยงานท้ องถิ่ นควรร่ วมกันหา
ข้ อเท็จจริ ง ชี ้แจงและไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง รวมทังผู
้ ้ พฒ
ั นาโครงการจะต้ องดําเนินการตามกฎหมายและมาตรการทาง
สิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด

ABSTRACT
This research was aimed at investigating the causes of the Conflict in the Waterfront Pattaya
development project in Pattaya City, Thailand, and to propose solutions to the conflict among the local
community in the project area, the project developer, and the state. The data for this qualitative study
were collected through in-depth interviews with stakeholders of the project, along with reviews of related
documents. The results from an analysis based on the Circle of Conflict Model revealed that the cause of
the disagreement was principally the conflicting beliefs of Prince of Chumphon in the local community and
of the project developer. The people also reported trusting neither the construction permit nor the steps
taken for the approval of the project’s environmental impact assessment report (EIA). In addition, the
details of the project were not provided to the local people. This conflict has still , preventing the project
construction to continue. Such conflict has also led to a dispute between the state and the project
developer due to the latter’s profit loss. For the solution, it is suggested that the central and municipal
governments cooperate in elucidating the doubts of the local people, as well as employ a negotiator to
communicate with the peopleandstrictly abide by the laws and EIA regulations standard.
Key Words: conflict, developments project, Prince of Chumphon, developer
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คานา
ในปั จจุบัน ความต้ องการที่ อยู่อาศัย มีมากขึน้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งที่ พัก อาศัย แนวดิ่งอย่ างอาคารชุด
พัก อาศัย หรื อ คอนโดมิเนี ยม ไม่เพี ย งแต่ในเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานครเท่ านัน้ แต่รวมไปถึง เมือง
ท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยา ที่ปัจจุบนั มีคอนโดริ มหาดพัทยากว่า 4,000 ยูนิต ทังนี
้ ้ ส่วนใหญ่ผ้ พู ฒ
ั นาโครงการ
มักมีชาวต่างชาติเป็ นเจ้ าของหรื อเจ้ าของร่ วม ซึง่ กลุ่ มลูกค้ าของคอนโดมิเนียมจะมีความแตกต่างกันตามทําเล
ที่ตงั ้ โดยกลุ่มลูกค้ าหลักมักเป็ นชาวต่างชาติ ที่มกั ซื ้อคอนโดเพื่อเป็ นบ้ านตากอากาศหรื อเพื่อการลงทุนให้ กับ
เพื่อนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวมีทงผลกระทบทั
ั้
งแง่
้ บวกและแง่ลบ อาทิเช่น ผลกระทบด้ านฝุ่ น
ละออง เสียงดังรบกวน การสัน่ สะเทือน การพังทลายของอาคารข้ างเคียง รวมไปถึงความปลอดภัยจากการ
ก่อสร้ างและคนงานก่อสร้ างในช่วงก่อสร้ าง และในช่วงเปิ ดดําเนินการ อาทิเช่น เรื่ องระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่
ต้ องรองรั บจํ านวนคนที่ ม ากขึน้ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเดิม ค่าครองชี พ ที่ สูงมากขึน้ และปั ญหาสําคัญ
สําหรับอาคารสูงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ ปั ญหาการบดบังทัศนียภาพจากอาคารสูงที่ตงอยู
ั ้ ่ริมหาดพัทยา
โดยจากผลกระทบด้ านลบต่าง ๆ ที่ไม่ได้ รับการแก้ ไขหรื อชีแ้ จงจากผู้พฒ
ั นาโครงการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นํามาซึง่ ปั ญหาความขัดแย้ งของชุมชนกับผู้พฒ
ั นาโครงการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังนี
้ ้ ไม่เพียงแต่ผ้ พู ฒ
ั นา
โครงการเท่านัน้ ที่ต้อ งชีแ้ จง แต่รวมถึงหน่วยงานกลางหรื อหน่วยงานท้ องถิ่นที่มีหน้ าที่ให้ อนุญาตก่อสร้ างและ
ตรวจสอบโครงการ ก็ มีห น้ าที่ ใ นการช่ วยบรรเทา เพื่ อขจัดหรื อลดข้ อห่ วงกังวลจากผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ กับ
ประชาชนผู้อยู่ใกล้ เคียงโครงการ
สําหรับกรณีความขัดแย้ งของโครงการคอนโดมิเนียมกับชุมชนข้ างเคียงที่ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
ของเมืองพัทยา รวมไปถึงประชาชนทั่วไป นักวิชาการ และนักสิ่งแวดล้ อม คงหนีไม่พ้น กรณีความขัดแย้ งจาก
การพัฒนาโครงการ วอเตอร์ ฟร้ อนท์ พัทยา ไทยแลนด์ กับคนเมืองพัทยา ซึ่งมีขนาดความสูง 53 ชัน้ ของ
บริ ษัท บาลี ฮาย จํา กัด โดยโครงการดังกล่าวตังอยู
้ ่ริมหาดพัทยา และมีระยะห่างจากหาดพัทยาประมาณ
100 เมตร
ทังนี
้ ้ จุดเริ่ มต้ นความขัดแย้ งดังกล่า ว เริ่ มขยายวงกว้ างแล้ วเป็ นที่สนใจของคนทั่วไปมากขึน้ เนื่องจาก
อาคารโครงการได้ บดบังทัศนียภาพและจุดชมวิวลานหน้ าอนุสาวรี ย์พระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีความหมายต่อชาวพัทยาเป็ นอย่างมาก จากปั ญหาดังกล่าวทําให้ ประชาชนโดยรอบรวมถึง
นักท่องเที่ยวตังข้
้ อสังเกตุว่า โครงการดังกล่าวได้ รับการอนุญาตก่อสร้ างได้ อย่างไร และนําไปสู่ประเด็นความ
ขัดแย้ งอื่น ๆ เรื่ อยมา
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสาเหตุความขัดแย้ งในการพัฒนาโครงการดังกล่าว และแนวทางการ
แก้ ไขข้ อขัดแย้ งของผู้เกี่ยวข้ อง โดยยึดการจําแนกสาเหตุของความขัดแย้ งจากทฤษฎีของคริ สโตเฟอร์ มัวร์ (วันชัย
วัฒนศัพท์,2547)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแย้ งของแต่ละกลุ่มจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ ฟรอนท์ พัทยา ไทย
แลนด์
2. เพื่ อเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาความขัดแย้ งของแต่ละกลุ่มจากการพัฒ นาโครงการ วอเตอร์
ฟรอนท์ พัทยา ไทยแลนด์
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1
Context
- The details and information of the project
- Public participation in environmental impact assessment report (EIA report)
- Related laws and regulations
The causes of the environmental conflict in the Waterfront Pattaya development project in Pattaya City,
Thailand
1) Data Conflict
- Lack of information.
- Misinformation
- Received information late
2) Relationship Conflict
- Lack of relationship between the local people and the state , the local people and the project developer
and the state and the project developer.
3) Value Conflict
- The conflict of faith in the Prince AbhakaraKiartivongse, Prince of Chumphon
4) Structural Conflict
- Lack of Public participation
- Developer is not follow the laws and EIA regulations
5) Interest Conflict
- The local people and tourist impact on the scenery obstructed by the Waterfront Pattaya project
- Developer – loss of return on the investment
Conflict resolution guideline of stakeholders (authorities, locals and developer) of the Waterfront Pattaya Project

Figure 1 Framework
จากภาพที่ 1 ได้ แสดงเห็นว่าการวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ม่งุ เน้ น 2 ประเด็น ได้ แก่ สาเหตุของความขัดแย้ ง และแนวทาง
การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งของแต่ละกลุม่ จากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ ฟรอนท์ พัทยา ไทยแลนด์ โดยได้ วิเคราะห์ผ้ ู
มีสว่ นได้ เสียจากสถานการณ์ ความขัดแย้ งว่ากลุ่มใดเป็ นผู้ได้ ประโยชน์และกลุ่มใดผู้เสียประโยชน์ และมีประเด็นสาเหตุ
ความขัดแย้ งมาจากประเด็นใด เพื่อนําไปสูแ่ นวการการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่แท้ จริ ง
โดยการศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ งนัน้ ผู้วิจัยได้ นําเอาชนิ ดความขัดแย้ งของวงกลมความขัดแย้ ง
ของคริสโตเฟอร์ มัวร์มาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ความขัดแย้ งจากการพัฒ นาโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5
ชนิด ได้ แก่ ความขัดแย้ งด้ านข้ อมูล (การไม่ได้ รับข้ อมูล ได้ รับข้ อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อ การได้ รับข้ อมูลไม่ทนั เวลา)
ความขัด แย้ งด้ านผลประโยชน์ (ประชาชนท้ องถิ่ นเสีย ผลประโยชน์ จ ากการบังวิ ว และผู้พัฒนาโครงการเสี ย
ประโยชน์จากการระงับโครงการ) ความขัดแย้ งด้ านความสัมพันธ์ (ความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีต่อกัน ในผู้มีส่วนได้ เสีย)
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ความขัดแย้ งด้ านโครงสร้ าง (การไม่บังคับ ตามกฎหมาย การไม่มีก ฎหมายที่ ชัดเจน) และความขัดแย้ งด้ าน
ค่านิยม (ระบบความเชื่อ ความแตกต่างในค่านิยม ขนบธรรมเนียม) ดังแสดงในรู ปที่ 2
Data Conflict
Relationship
Conflict

Interest
Conflict

Values
Conflict

Structure Conflict

Figure 2 The circle of conflict

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ใช้ ระเบี ยบวิจัยเชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเก็ บข้ อมูลจาก
แหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง ได้ แก่
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ แก่ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วนได้
เสีย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ จะแบ่งออกเป็ น 3 แบบ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ สําหรับหน่วยงาน
ราชการ/หน่วยงานท้ องถิ่น แบบสัมภาษณ์สําหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร แบบสัมภาษณ์ ประชาชน และแบบ
สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยว โดยภายในแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ความเป็ นมาของความขัดแย้ ง ส่วนที่ 3 สาเหตุของความขัดแย้ งส่วนที่ 4 การแก้ ไขความ
ขัดแย้ งที่ผ่านมา และส่วนที่ 5 แนวทางการแก้ ไขความขัดแย้ ง
2. ข้ อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการรวบรวมจากบทความ รายงานการวิ เคระห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมโครงการ ข่าว และบทความในหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จะนําข้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้ อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้
ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ วิธีการเลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยการเลือกตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ได้ แก่1) เจ้ าของโครงการ จํานวน 1 ท่าน2) หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 5 ท่าน3) หน่วยงานท้ องถิ่น จํานวน
1 ท่าน 4) ผู้นําชุมชน จํ านวน 1 ท่าน5) นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ อง/องค์กรพัฒนาเอกชนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม จํานวน 3 ท่าน6) บริ ษัทที่ปรึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อม จํานวน 1 ชุด
นอกจากนี ้ ได้ เลือกวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กับกลุ่มประชาชนที่ได้ รับ
ผลกระทบ และนักท่องเที่ยว จํานวน 20 ท่าน

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นมาของความขัดแย้ งจากโครงการอาคารชุดพักอาศัยต่อกลุ่มผู้ได้ รับผลกระทบ
กรณีศกึ ษาโครงการ วอเตอร์ ฟร้ อนท์ พัทยา ไทยแลนด์เริ่ มต้ นในปี 2557 เมื่อกลุม่ ประชาชนเมืองพัทยาได้ ตังข้้ อสังเกตถึง
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การก่อสร้ างโครงการดังกล่าว เนื่องจากที่ตงโครงการที
ั้
่อยู่ด้านหน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพรฯ อีกซึง่ เป็ นที่
เคารพยิ่งของชาวพัทยา ทังเป็
้ นอาคารสูงตังอยู
้ ่ห่างจากชายหาดไม่ถงึ 100 เมตร จึงได้ ร่วมกันรณรงค์และต่อต้ านโครงการ
เรื่ อยมา จนกระทัง่ ต่อมาเมืองพัทยาได้ ออกคําสัง่ ให้ ระงับการก่อสร้ างอาคาร และห้ ามใช้ อาคาร เนื่องจากตรวจสอบพบว่า
การก่อสร้ างอาคารไม่ถูกต้ องตามที่ได้ รับอนุญาต ทัง้ นี ้ ความขัดแย้ งเริ่ มปรากฏชัดเจนขึน้ เมื่อมีกลุ่มคัดค้ านถื อป้าย
ประท้ วงโครงการ บริ เวณหน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพร ฯ เมืองพัทยา โดยได้ ถือป้ายแสดงเจตนาไม่เห็นด้ วย
ต่อการก่อสร้ างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (ผู้จดั การออนไลน์,2557) รวมถึงได้ มีการตังโต๊
้ ะเพื่อให้ ผ้ ทู ี่ไม่
เห็นด้ วยกับโครงการ มีการร่ วมลงชื่อ และได้ รณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยได้ ยื่นเสนอต่อประธานคณะกรรมมาธิการ การ
ปกครองท้ องถิ่น สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทังนี
้ ้ จากจุดเริ่ มต้ นประเด็นความขัดแย้ งคือ
การก่อสร้ างนัน้ บดบังด้ านหน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพรฯ นํามาซึง่ ข้ อสงสัยในการขออนุญาตก่อสร้ างว่า
เป็ นไปตามข้ อกําหนดกฎหมายต่าง ๆหรื อไม่ อาทิเช่น ขันตอนการพิ
้
จารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(EIA) การออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ถูกต้ องตามกฎหมายหรื อไม่และนํามาสูค่ วามขัดแย้ งจนถึงปั จจุบนั
จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง และจากการตรวจสอบเอกสารพบว่า คู่กรณีความขัดแย้ งนันแบ่
้ ง
ได้ ออกเป็ น 3 คู่ ได้ แก่ 1) ความขัดแย้งระหว่างประชาชนและนักท่องเที ่ยวกับผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ โดยมีประเด็นความ
ขัดแย้ งหลักคือการก่อสร้ างโครงการที่บดบังพระบรมราชานุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพรฯ และการที่โครงการไม่ได้ ให้ ข้อมูล
และทํ าประชาพิจารณ์ โครงการให้ ประชาชนโดยรอบได้ รับทราบอย่างทั่วถึง 2)ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานผูใ้ ห้อนุญาต/หน่วยงานราชการ โดยมีประเด็นความขัดแย้ งหลักคือการละเลยการปฏิบตั ิหน้ าที่ของหน่วยงาน
ผู้ให้ อนุญาต ทังในขั
้ นตอนการพิ
้
จาณณารายงาน EIA ซึง่ ประชาชนเห็นว่ารายงาน EIA ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็ นไปตามหลัก
วิชาการ แต่คณะกรรมการพิจารณารายงานได้ ให้ ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว รวมไปถึงการอนุญาตต่อใบอนุญาต
ก่อสร้ างโครงการถึง 3 ครั ง้ แต่ไม่ได้ มีการตรวจสอบอาคารตามใบอนุญาตแต่อย่างใด จนกระทั่งประชาชนร้ องขอให้
ตรวจสอบ 3)ความขัดแย้งระหว่างผูพ้ ฒ
ั นาโครงการกับหน่วยงานผูใ้ ห้อนุญาต โดยโครงการได้ ถกู ระงับการก่อสร้ างตังแต่
้
ปี 2557 ถึงปี 2559 และไม่ได้ รับแนวทางที่ ชัดเจนจากหน่ วยงานผู้ให้ อนุญาตว่าจะต้ องดําเนิ นการต่อไปอย่างไร
จนกระทั่งในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาโครงการได้ รับแนวทางให้ แก้ ไขจากหน่วงานอนุญาต ทํ าให้ ที่ผ่านมา
โครงการได้ รับผลกระทบต่อการลงทุนโครงการเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ หากพิจารณารู ปแบบของความขัดแย้ งนัน้
พบว่า ความขัดแย้ งระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยวกับผู้พัฒนาโครงการ และความขัดแย้ งระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานผู้ให้ อนุญาต/หน่วยงานราชการได้ พฒ
ั นาไปถึงระยะที่ความขัดแย้ งปรากฏออกมาแล้ ว และอยู่ในขันตอนการ
้
หาแนวแก้ ไขความขัดแย้ ง ซึ่งสอดคล้ องกับ (วันชัย, 2550) ที่กล่าวว่า ความขัดแย้ งที่ ปรากฎออกมาแล้ วเป็ นระยะที่
พัฒนาไปเป็ นข้ อพิพาท อาจเริ่ มมีการไกล่เกลี่ย หรื อถึงทางตันแล้ ว สําหรั บความขัดแย้ งระหว่างผู้พฒ
ั นาโครงการกับ
หน่วยงานผู้ให้ อนุญาตนันเป็
้ นความขัดแย้ งแฝงคือเป็ นความขัดแย้ งที่ซอ่ นตัวอยู่ ยังไม่ได้ มีการปรากฎออกมาซึง่ สอดคล้ องกับ
(วันชัย, 2550) ที่กล่าวว่าความขัดแย้ งแฝงเป็ นข้ อพิพาทที่มีลกั ษณะของความมึนตึงที่ซ่อนตัวอยู่ ยังไม่พฒ
ั นาเต็มที่และยังไม่
ขยายตัวจนเกิดการแบ่งขัวกั
้ นของผู้ที่ขดั แย้ ง

ทังนี
้ ้ จากการศึกษาถึงสาเหตุความขัดแย้ งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ ฟร้ อนท์ พัทยา ไทยแลนด์ ตาม
ทฤษฎีของคริ สโตเฟอร์ มัวร์ นันแบ่
้ งออกเป็ น 1) ความขัดแย้งด้านความเชื อ่ โดยเป็ นสาเหตุของความขัดแย้ งในช่วงแรก
เนื่องจากกลุม่ ผู้ไม่เห็นด้ วยในการพัฒนาโครงการนันเห็
้ นว่าการที่โครงการเป็ นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษนัน้
บดบังด้ านหน้ าของพระบรมราชานุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพรฯ ส่งผลให้ ประชาชนเมืองพัทยา และนักท่องเที่ ยวได้ รับ
ผลกระทบทางสังคมเชิ งวัฒนธรรม เนื่ องจากกรมหลวงชุมพร ฯ ไม่สามารถทอดพระเนตรสู่อ่าวพัทยา ได้ ดังเดิ ม
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(คณะทํางานตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนการก่อสร้ างอาคารสูงบริ เวณเขาพระตําหนัก ในคณะกรรมาธิ การการปกครอง
ท้ องถิ่ น สภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ,2559)ดังที่ ประชาชนคนที่ 1 ได้ ให้ สัมภาษณ์ ว่า “อยู่มาตัง้ แต่เด็ก มีความเชื่อว่า
เสด็จเตี่ยคุ้มครองคนออกเรื อ แต่ก่อนไม่มีคนตายในทะเล แต่เดี๋ยวนี ห้ ลังจากโครงการสร้ างมีคนตายบ่อยเหมือน
เสด็จเตี่ยแกมองไม่เห็น โครงการมาบดบัง”ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับประชาชนคนที่ 2 ที่ได้ ให้ สมั ภาษณ์ ว่า “คนเมือง
พัทยานับถือเสด็จเตี่ย และมีผลต่อจิตใจคนเมืองพัทยาอย่างมาก”ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าประชาชนมีความเชื่อว่าจะต้ อง
สักการบูชาพระอนุสาวรี ย์ เพื่อขอให้ ท่านคุ้มครองและอวยชัยให้ พร แต่ปัจจุบนั นันโครงสร้
้
างอาคารได้ บดบังพระเนตร
และชาวเรื อที่อยู่ในทะเลไม่สามารถเห็นพระองค์ได้ ดงั เดิม
2)ความขัดแย้งด้านโครงสร้ างอันได้ แก่ ขันตอนการพิ
้
จารณารายงานEIA โดยคณะทํางานตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนการ
ก่อสร้ างอาคารสูงบริ เวณเขาพระตําหนัก ฯ ได้ ระบุวา่ แบบสอบถามในขันตอนการทํ
้
า EIA ไม่มีการแสดงภาพเชิงซ้ อน อีก
ทังไม่
้ ได้ ชี ้ประเด็นด้ านผลกระทบจากทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่จะตรวจสอบ และคชก. ก็มิได้ ทกั ท้ วงในประเด็น
นี ้จึงนํามาซึง่ ข้ อสังเกตว่า ขันตอนการพิ
้
จารณาEIA นันเป็
้ นไปตามหลักวิชาการหรื อไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่ อง
การพิจารณาทัศนียภาพนัน้ ถือเป็ นความขัดแย้ งทางโครงสร้ างที่สําคัญเช่นกันเนื่องจากไม่ได้ ข้อกฎหมายที่ชดั เจนใน
เรื่ องดังกล่าว ดังที่เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานท้ องถิ่นได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “เรื่ องทัศนียภาพเป็ นเรื่ องที่พิจารณายาก เป็ นดุลยพิจ
ของแต่ละบุคคล ไม่ได้ มีกฎหมายที่ชดั เจน” นอกจากนี ้ จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานท้ องถิ่น กล่าวว่า“โครงการมีการ
ก่อสร้ างโครงการที่ผิดไปจากแบบที่ได้ ขออนุญาตก่อสร้ างการก่อสร้ างช่องลิฟต์ และบันไดไม่สอดคล้ องตามแบบขอ
อนุญาตมีพื ้นที่อาคารมากกว่าที่ได้ รับอนุญาต”ซึง่ หน่วยงานท้ องถิ่นผู้ให้ อนุญาตจะต้ องมีหน้ าที่เข้ ามาตรวจสอบและ
กําหนดบทลงโทษแก่โครงการ แต่ที่ผ่านมานัน้ ไม่เคยตรวจสอบพบจนกระทั่งโครงการเป็ นกระแสทางสังคม ดังที่
เจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานท้ องถิ่ นได้ ให้ สัมภาษณ์ ว่า “เมื่อมีข้อร้ องเรี ยนหน่วยงานท้ องถิ่นจึงลงไปตรวจสอบ และพบว่า
โครงการมีการก่อสร้ างผิดแบบ จึงระงับการก่อสร้ าง” จากประเด็นดังกล่าวทําให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องว่าได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนอย่างเคร่ งครัดหรื อไม่ ซึง่ สอดคล้ องกับ (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2540) ที่กล่าวว่า
ความไว้ วางใจหมายถึงการคาดหวังในการกระทําที่จะเชื่อถือได้ ซึง่ เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้ งจากประเด็น
ความไม่ชดั เจนของการพิจารณารายงาน การไม่มีกฎหมายเรื่ องทัศนียภาพที่ชดั เจน และการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของ
หน่วยงานท้ องถิ่นนันจะเห็
้
นได้ วา่ เป็ นความขัดแย้ งด้ านโครงสร้ าง
3) ความขัดแย้งด้านข้อมูล ประชาชนในพื ้นที่ไม่ได้ รับข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรื อการประชาสัมพันธ์ จาก
โครงการ นอกจากแผ่นป้ายด้ านหน้ าโครงการ ดังที่ประชาชนคนที่ 2 ได้ ให้ สมั ภาณ์ ว่า“ไม่เห็นโครงการมาบอกว่าจะทํา
อะไร เห็นอีกทีก็สร้ างแล้ ว พวกผมจะไปทําอะไรได้ และเราก็ไม่ร้ ู วา่ เค้ าสร้ างขนาดไหน” ประชาชนคนที่ 4ให้ สมั ภาษณ์ ว่า
“เห็นมีป้ายมาติด มีรูป รู้ แต่วา่ เค้ าจะทําคอนโด แต่ไม่ร้ ู สงู เท่าไหร่ ” และประชาชนคนที่ 5 ให้ สมั ภาณ์ ว่า “ไม่เห็นมีใครมา
ถามอะไรนะ เค้ าก็สร้ างไป สังเกตอีกที่ก็สูงขนาดนีแ้ ล้ ว” ซึ่งจากแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2549 ได้ ระบุว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนจะต้ องมี
องค์ประกอบ ดังนี ้ (1) การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของโครงการ (2) ช่วงเวลาเปิ ดเผยข้ อมูล (3) ขีดความสามารถของผู้มี
ส่วนได้ เสียที่จะเข้ าใจโครงการ (4)ความโปร่ งใสและกลไกการป้อนข้ อมูลดังนัน้ จะเห็นว่าการที่โครงการไม่มีการให้ ข้อมูล
รายละเอียดโครงการที่ครบถ้ วนนัน้ ตามแนวทางดังกล่าวนันนํ
้ ามาซึง่ ความขัดแย้ ง ซึง่ สอดคล้ องกับคริ สโตเฟอร์ มัวร์ ที่
กล่าวว่าการไม่ได้ รับข้ อมูลโครงการ หรื อการได้ รับข้ อมูลที่น้อยเกินไป อาจะเป็ นปั ญหาความขัดแย้ งได้ และเป็ นพื ้นฐาน
ของการขัดแย้ งด้ านอื่น ๆ
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4)ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ซงึ่ แบ่งได้ เป็ น ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ของประชาชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยว
ในการชดวิว ดังเช่นประชาชนคนที่ 2 ได้ ให้ สมั ภาษณ์ ว่า “โครงการตังอยู
้ ่ด้านหน้ าจุดชมวิว พอมองออกไปก็ไม่เห็นวิว
เหมือนเดิม” และประชาชนคนที่ 4 ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “สาเหตุหนึง่ ที่ไม่พอใจกับโครงการเนื่องจากบังวิวเมืองพัทยา“แต่
อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลางคนที่ 1 ได้ ให้ ความเห็นว่า “ถ้ าพิ จารณาเรื่ องการบดบังวิวนัน้ จะเห็นว่า มุมที่คน
ส่วนมากจะดูคือทางด้ านขวาที่เห็นอ่าวพัทยา รวมถึงจุดติดตังกล้
้ องส่องทางไกลกําลังขยายสูงจะหันไปทางอ่าวพัทยา
ไม่ได้ หนั ไปทางตัวอาคารแต่อย่างใด” ทังนี
้ ้ จะเห็นได้ วา่ แต่ละหน่วยงานมีความเห็นด้ านการบดบังทัศนียภาพที่ต่างกัน
จึงนําไปสูป่ ระเด็นเรื่ องผลประโยชน์จากการชมวิว นอกจากนี ้ ยังมีความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ของผู้พฒ
ั นาโครงการ
เนื่องจากโครงการได้ ถูกระงับการก่อสร้ างมาตังแต่
้ ปี 2557 จนปั จจุบนั ยังไม่สามารถดําเนินการก่อสร้ างได้ ซึง่ ส่งผล
กระทบต่อการลงทุนของผู้พัฒนาโครงการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนสอดคล้ องกับ (รัชนี ไผทสิทธิ์
และสรายุธ บุญขัน, 2550) ที่กล่าวว่าความขัดแย้ งเป็ นความสัมพันธ์ของคนหรื อกลุม่ คนตังแต่
้ สองฝ่ ายขึ ้นไป ซึง่ มีความ
ต้ องการผลประโยชน์ เป้าหมาย หรื อค่านิยมที่แตกต่างกัน
และ 5)ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ซงึ่ เป็ นผลจากความขัดแย้ งทางด้ านโครงสร้ าง โดยเจ้ าหน้ าที่ส่วนท้ องถิ่นได้ ให้
สัมภาษณ์วา่ “หน่วยงานไม่ได้ ลงไปสอบถาม แต่พิจารณาจากประเด็นข้ อร้ องเรี ยนเท่านัน้ โดยตรวจสอบกับข้ อกฎหมาย
เป็ นหลัก” และประชาชนคนที่ 3 ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ “ไม่เห็นโครงการมาชี ้แจงอะไรนะ สรุ ปว่าจะสร้ างหรื อไม่สร้ างก็ยงั ไม่
รู้ ” ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การที่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องและเจ้ าของโครงการไม่มีการให้ ข้อมูลใดๆ หรื อให้ ข้อมูลล่าช้ านัน้
นอกจากจะเป็ นความขัดแย้ งด้ านข้ อมูลแล้ วยังนํามาซึ่งความขัดแย้ งด้ านความสัมพันธ์ และทําให้ เกิดการไม่ไว้ วางใจ
หน่วยงานนัน้ ๆ รวมไปถึงการก่อสร้ างโครงการที่ไม่ถูกต้ องตามแบบที่ได้ รั บอนุญาตนัน้ ทําให้ ประชาชนเกิดอคติต่อ
โครงการและเห็นว่าโครงการไม่มีความจริ งใจ โดยประชาชนคนที่ 3 ได้ ให้ สมั ภาณ์วา่ “เวลาเมืองพัทยามาตรวจทีก็ล้นรัว้
เข้ าไปในที่โครงการ แต่พอเมืองพัทยาไปก็ทําแนวรัว้ ออกมาเหมือนเดิม” หรื อแม้ กระทัง่ ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์
นํามาซึง่ ความขัดแย้ งด้ านความสัมพันธ์ ของผู้พฒ
ั นาโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากได้ รับความเดือนร้ อนจาก
การที่หน่วยงานไม่มีแนวทางที่ชดั เจน
อนึ่ง ที่ผ่านมาระยะเวลากว่า 2 ปี ผู้พฒ
ั นาโครงการไม่ได้ ดําเนินการแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง หรื อชี ้แจงประเด็นใดแก่
ประชาชน จนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการได้ จดั ประชุมชี ้แจงว่าจะลดชันอาคารลง
้
8 ชัน้ จัดให้ มีพื ้นที่
สีเขียวกว่า 1ไร่ รวมไปถึงปรับสีอาคารให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่โดยรอบ และอ้ างว่าโครงการได้ ปฎิบตั ิตามข้ อกฎหมาย โดย
มีประชาชนเข้ าร่ วมเพียง 10 กว่าคนเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมดังกล่าวเป็ นเพียงการแจ้ งให้ ทราบว่าจะ
ปฎิบตั ิอย่างไรเท่านัน้ โดยไม่ได้ มีการสอบถามเพื่อหาแนวทางแก้ ปัญหาแต่อย่างไร ดังนันวิ
้ ธีปฎิบตั ิดงั กล่าวจึงเรี ยกได้
ว่าเป็ นการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งแบบประนีประนอม ปั ญหาไม่ได้ ถกู แก้ ไขที่สาเหตุที่แท้ จริ ง เพราตัวอาคารยังคงบดบัง
กรมหลวง ฯอยู่
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั เห็นว่าแต่ละหน่วยงานควรมีแนวทางการแก้ ไขความขัดแย้ งเพิ่มเติมดังนี ้ 1)หน่วยงานผูใ้ ห้อนุญาต
1.1)ตรวจสอบข้อเท็ จจริ ง และชี ้แจงแก่ ประชาชนให้ได้รับทราบ ทัง้ นี ้ แม้ ในปั จจุบันจะมีการตัง้ คณะกรรมการเพื่ อ
ตรวจสอบประเด็นข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ แต่มิได้ มีการชี ้แจงในแต่ละประเด็นในประชาชนได้ รับทราบ หรื อชี ้แจงว่าปั จจุบนั
อยู่ในขันตอนใด
้
ดังนัน้ เพื่อคลายความสงสัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องชี ้แจงให้ กับประชาชนทราบถึงขัน้ ตอน และ
ข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ 1.2) การเจรจาไกล่เกลี ่ย ผู้ศกึ ษาเห็นว่าโครงการหรื อหน่วยงานผู้ให้ อนุญาตควรมีตวั กลางไกล่เกลี่ย
เพื่อให้ ประชาชนเข้ าใจถึงข้ อจํากัดของกฎหมายในปั จจุบนั ว่าโครงการสามารถดําเนินการได้ หรื อไม่อย่างไร 2)ผูพ้ ฒ
ั นา
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โครงการ 2.1)ดาเนิ นการตามกฎหมายและมาตรการที ่ระบุใน EIA โครงการจะต้ องดําเนิ นการตามกฎหมาย และ
มาตรการEIA ที่ได้ รับความเห็นชอบ อย่างเคร่ งครัด เช่น การเข้ าพบผู้พกั อาศัยโดยรอบหรื อการสอบถามผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ ซึง่ เป็ นการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) โดยมาตรการเหล่านี ้ นอกจากโครงการจะ
สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนาโครงการได้ อย่างทันท่วงทีแล้ วยังแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนโดยรอบ เป็ นการลดอคติและความขัดแย้ งต่อผู้พฒ
ั นาโครงการและชุมชนโดยรอบอีกทางหนึ่ง 2.2)การให้ข้อมูล
โครงการแก่ประชาชนเมื องพัทยา โดยโครงการควรให้ รายละเอียดข้ อมูลโครงการที่ถูกต้ อง รวมถึงแนวทางการดําเนิน
ก่อสร้ างโครงการที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ทังนี
้ ้ แม้ วา่ โครงการได้ ดําเนินการจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน
มา แต่เนื่องจากมีประชาชนเข้ าร่ วมน้ อยมาก จึงควรมีการให้ รายละเอียดข้ อมูลโครงการให้ ทวั่ ถึง อาทิเช่นการติดแผ่น
ป้ายประกาศ หรื อการเผยแพร่ ทางสื่อออนไลน์

สรุป
ความขัดแย้ งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ ฟรอนท์ พัทยา ไทยแลนด์ เริ่ มมาจากการก่อสร้ างโครงการที่บดบังบริ เวณ
หน้ าพระบรมราชานุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพรฯ รวมถึงบดบังทัศนียภาพของอ่าวพัทยา โดยถือเป็ นสาเหตุความขัดแย้ งหลัก
จากโครงการคือความขัดแย้ งด้ านค่านิยม และนําไปสู่ประเด็นความขัดแย้ งอื่น ๆต่อมา ได้ แก่ ความขัดแย้ งด้ านข้ อมูล
ความขัดแย้ งด้ านโครงสร้ าง ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ และความขัดแย้ งด้ านความสัมพันธ์ ทั ง้ นี ้ เนื่ องจาก
โครงการอยู่ในขัน้ ตอนการขอดัดแปลงโครงการ ซึ่งได้ รับความเห็นชอบรายงานการEIAแล้ ว ดังนัน้ แนวทางแก้ ไขใน
ปั จจุบันคงมีเพียงการก่อสร้ างโครงการให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย และปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบ และการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่เข้ าใจถึงข้ อจํากัดในปั จจุบนั ซึง่ มิได้ มี
กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดในเรื่ องการบดบังพระบรมราชานุสาวรี ย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรื อการบดบังทัศนียภาพ
ที่ชัดเจนในปั จจุบนั แต่อย่างไรก็ตาม การที่โครงการปฏิบัติตามข้ อกําหนด กฎหมาย ต่าง ๆ รวมถึงมีมาตรการด้ าน
สังคมสามารถลดความขัดแย้ งได้ ในระดับหนึง่

เอกสารอ้ างอิง
มัวร์ , คริ ส โตเฟอร์ ดับ เบิ ล ยู . 1996. กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย คนกลาง ยุ ทศาสตร์ การน าไปใช้ เ พื่ อแก้ ไ ข
ปั ญหาความขัดแย้ ง. แปลจาก The Mediation Process : Practical Strategisws for Resolving
Conflict. โดยวันชัย วัฒนาศัพท์, สุวิทย์ เลาวหศิริวงศ์ และวงศา คงดี. กรุ งเทพ ฯ: ศิริภณ
ั ฑ์ออฟเซ็ท.
วรศัก ดิ์ พวงเจริ ญ . 2549.ทฤษฎี ความขั ดแย้ ง และการวิ เ คราะห์ ปั ญหาความขั ดแย้ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม
ในประเทศไทย. เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วันชัยวัฒนศัพท์. 2547. ความขัดแย้ ง หลักการและเครื่ องมือแก้ ปัญหา. ศิริภณ
ั ฑ์จํากัด ออฟเซ็ท, ขอนแก่น
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2540. ความขัดแย้ งการบริหารเพื่อความสร้ างสรรค์ .พิมพ์ครัง้ ที่ 2. ต้ นอ้ อ, กรุ งเทพ
สํานักวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม. 2549. แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนและการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม. สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมกรุ งเทพฯ: ยูโรการพิมพ์.

579

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

เดี่ยวจะเข้ ทะแย สามชัน้
Tayae Sam Chan, the Jakhe Solo Piece
ณรงค์ เขียนทองกุล1*
Narong Kiantongkul1*

บทคัดย่ อ
เพลงทะแย เดิมเป็ นเพลงสองชัน้ เรี ยกว่า “ทะแยกลองโยน” พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรื อ
ครู มีแขก) ได้ แต่ง ขยายขึน้ เป็ นเพลงสามชัน้ สาหรั บใช้ บรรเลงรั บร้ อง ต่อมาสังคีตาจารย์ ดนตรี ไทยนิยมนาไป
ทาทางเดี่ยวบรรเลงด้ วยเครื่ องมือชนิดต่าง ๆ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้ องวงใหญ่ ซอด้ วง ซอสามสาย เป็ นต้ น
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า เพลงทะแย สามชัน้ ซึ่งเป็ นเพลงขนาด 2 ท่อน ท่อน 1 มี 4 จังหวะหน้ าทับปรบไก่ ท่อน 2 มี
6 จังหวะหน้ าทับปรบไก่ มีทานองที่สามารถทาเป็ นเพลงเดี่ยวจะเข้ ที่ใช้ กลวิธีการบรรเลงขันสู
้ งที่แสดงอัตลักษณ์
ของการดีดจะเข้ ได้ ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยการนาทานองทางฆ้ องวงใหญ่สามชัน้ มาเป็ นฐาน ผู้วิจัยสามารถ
ประดิษฐ์ เพลงทะแย สามชันเป็
้ นทางจะเข้ สาหรับบรรเลงร่ วมวงได้ ต่อจากนันจึ
้ งพัฒนาเป็ นเพลงเดี่ยวจะเข้ ต่อไป
โดยใช้ กลวิธีการบรรเลงแบบโบราณและการผูกกลอนเพลงขึ ้นใหม่เพื่อให้ เกิดความไพเราะสละสลวย 2. ในการ
บรรเลงเพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย สามชัน้ สามารถใช้ กลวิธีหรื อเทคนิคชันสู
้ งในการดีดจะเข้ ของครู โบราณ เช่ น การ
สะบัดสองเสียง สามเสียง การดีดกระทบสาย การรู ดเสียง การขยี ้ เป็ นต้ น ได้ อย่างวิจิตรพิสดารเต็มศักยภาพของ
เครื่ องดนตรี

ABSTRACT
Tayae was originally a songchan song titled Tayae Klongyon, extended into a samchan to
accompany a vocalist by Phra Praditphairoh (Me Duriyangkun or Kru Mekank). Later on the song
was adapted into solo performance with several kinds of musical instruments, such as Ranat Ek,
Ranat Thum, Khong Wong Yai, Saw Duang, and Saw Samsai. The researcher hypothesized that this
song, which comprises two verses, with four and six Nathap Propkai respectively, was suitable to be
developed into a perfect solo piece for Jakhe in which several Jakhe master performing techniques
could be applied. The research found that: 1. Basing on Khong Wong Yai basic melody, the melody
could be variated into the one specifically for Jakhe in an ensemble. After that, the melody was
developed into the one to be performed with Jakhe alone by means of former popular techniques in
combination with the creation of additional melody to beautify it. 2. In performing Tayae Sam Chan as
a Jakhe Solo Piece, such extended playing techniques of a Jakhe as discovered by our master
musicians could be exquisitely applied to fulfill the capacity of the instrument itself.
Key Words: Tayae Sam Chan, the Jakhe Solo Piece
*
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คานา
เพลงเดี่ยวจัดเป็ นประเภทเพลงไทยประเภทหนึ่งที่นิยมบรรเลงเพื่อการฟั งก่อเกิดสุนทรี ยภาพของผู้ฟัง
และนัก ดนตรี ไ ทย อี ก ทัง้ เป็ นเพลงประเภทที่ แ สดงความสามารถของนัก ดนตรี ใ นการบรรเลง เพลงเดี่ ย ว
มีคณ
ุ ลักษณะที่นกั ดนตรี จะต้ องมีทกั ษะและฝึ กฝนมาอย่างดี เพราะผู้ประพันธ์ เพลงจะคิดทางเพลงให้ เหมาะสม
กับกับการบรรเลงเครื่ องดนตรี ในแต่ละชนิด ในอดีตได้ มีการคิดประดิษฐ์ ทานองเพลงแต่ละเครื่ องมือ แต่มีจานวน
จากัด โดยเฉพาะจะเข้ มีเพลงเดี่ยวที่นิยมกันนัน้ ได้ แก่ เพลงลาวแพน เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงฉิ่งมุลง่
สาหรับการบรรเลงเดี่ ยวดนตรี ไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในจาพวกที่บรรเลงทานอง เช่น ปี่ ระนาด ฆ้ องวง
ซอด้ ว ง ซออู้ จะเข้ แต่ เ พี ย งคนเดี ย ว ส่ ว นเครื่ องดนตรี จ าพวกบรรเลงก ากับ จัง หวะ เช่ น ฉิ่ ง โทน ร ามะนา
สองหน้ า ถึงแม้ ว่าร่ วมบรรเลงไปด้ วยกัน นับว่าเป็ นการบรรเลงคนเดียว และยังคงเรี ยกว่า เดี่ยว มีองค์ประกอบ
สาคัญ 3 ประการ คือ
1. เพื่อเป็ นการอวดทาง คือ วิธีการดาเนินทานองที่มีความพลิกแพลง มีวิธีโลดโผนตามสมควรแก่เครื่ อง
ดนตรี ชิ ้นนัน้
2. เพื่ อ อวดความแม่ น ย า คื อ จะต้ อ งแม่ น ย าในการจดจ าท านองและวิ ธี ก ารบรรเลงทุ ก อย่ างโดย
ไม่ผิดพลาด
3. เพื่ออวดฝี มือ คือ มีวิธีการบรรเลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะโลดโผนหรื อยากเพียงไร ก็สามารถบรรเลงได้ อย่าง
ชัดเจน ถูกต้ อง ทุกวรรคตอน (มนตรี ตราโมท, 2531: 5)
เพลงทะแย สามชัน้ เป็ นเพลงเก่า สาหรับคนตีระนาดเอกใช้ เพลงนี ้สาหรับไล่ระนาด (ตีระนาดตอนเช้ า
เป็ นเวลานาน ๆ) ภายหลังจึงมีครู ดนตรี ได้ ประดิษฐ์ เป็ นทางเดี่ยวสาหรั บ อวดฝี มือกัน (มนตรี ตราโมท และ
วิเชียร กุลตัณฑ์, 2523: 558)
ความคิ ด สร้ างสรรค์ นั บ เป็ นความสามารถที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพมากกว่ า
ความสามารถด้ านอื่น ๆ และเป็ นปั จจัยที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการส่งเสริ มความก้ าวหน้ าของประเทศชาติ สาหรั บ
การสร้ างสรรค์ผลงานด้ านดนตรี เกิดขึน้ จากปั จจัยหลายอย่าง ปั จจัยต่าง ๆ ที่ ทาให้ เกิ ดการสร้ างสรรค์ผลงาน
ดนตรี ได้ แก่ ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี ในระดับชันนี
้ ้จะอธิบายถึงปั จจัยในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ด้ านดนตรี จากวิถีชีวิตและเทคโนโลยี
แนวการคิดสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ นาแนวทางของอเล็กซานเดอร์ ออสบอร์ น ได้ ใช้ แนวคิดเรื่ องเทคนิคการ
สร้ างสรรค์ โดยใช้ แผ่ น ตรวจสอบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ มี 9 แนวทาง คื อ 1. เอาไปใช้ อย่ า งอื่ น ได้
หรื อ ไม่ 2. ดัดแปลงใช้ อย่ างอื่น ได้ ห รื อไม่ 3. ปรั บ เปลี่ ย นได้ ห รื อ ไม่ 4. เพิ่ ม ขยายได้ ห รื อ ไม่ 5. ลดหดได้
หรื อไม่ 6. ทดแทนได้ หรื อไม่ 7. จัดใหม่ได้ หรื อไม่ 8. สลับได้ หรื อไม่ 9. ผสมรวมได้ หรื อไม่
เทคนิคเหล่านี ้ช่วยให้ สร้ างสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ในการผลิตสินค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีการยึดสูตรโบราณ แล้ ว
นาเทคนิคการสร้ างสรรค์ ของอเล็กซานเดอร์ ออสบอร์ น ทาให้ ภูมิปัญญาไทยก้ าวไกลทัดเทียมภูมิปัญญาโลกได้
(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2545: 120-123)
การประพันธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ เพลงทะแยสามชัน้ กรอบแนวคิดในการประพันธ์ นนมี
ั ้ แนวทางยึดหลักการ
ประพันธ์ เพลงไทยของอาจารย์ มนตรี ตราโมท ได้ จาแนกไว้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ การประพันธ์ จากความคิด

581

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สุนทรี ย์ของผู้ประพันธ์ 2. การประพันธ์ โดยการเปลี่ยนแปลง ตกแต่งจากทานองเดิม 3. การประพันธ์ โดยการยึด
ขยายและตัดลง (ปกรณ์ รอดช้ างเผื่อน, 2549: 7)
ส่วนของการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ปรั บแนวคิด ออสบอร์ นและหลักการประพันธ์ เพลงไทยของอาจารย์
มนตรี ตราโมท มาใช้ ในการคิดประดิษฐ์ การประพันธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ ใหม่ เพลงทะแย สามชัน้ สาหรับให้ นกั ดนตรี
ไทยจะเข้ ได้ มีเพลงเดี่ยวใหม่เพิ่มขึน้ ในการบรรเลง เพื่อให้ ได้ อรรถรสทางดนตรี โดยมีการสอดแทรกกลวิ ธีหรื อ
เทคนิคพิเศษในลักษณะรู ปแบบเดิม ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากครู ผ้ เู ชี่ยวชาญเกี่ยวกับจะเข้ ที่มีชื่อเสียง 3 ท่าน คือ นาง
มหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริ ก), ครู แอบ ยุวนวณิ ชย์ , ครู ทองดี สุจริ ตกุล และผู้วิจยั ได้ คิดประดิษฐ์ ทานอง
และเทคนิคบางส่วนที่มีสานวนใหม่แตกต่างจากของเดิมอีกส่วนหนึ่ง มารวมและปรั บให้ ได้ วิธีการบรรเลงเดี่ยว
เพิ่มขึ ้นจากเดิม คือ ใช้ การสะบัดท้ ายห้ องเพลงและการดีดทานองลักจังหวะแบบระนาดทุ้ม

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลสถานที่ตา่ ง ๆ
1.1 ข้ อมู ล เอกสาร ได้ แก่ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ท่ า วาสุ ก รี ส านั ก งานวิ ท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
1.2 ข้ อมูลเสียงและโน้ ตเพลง ได้ แก่ https://www.youtube.com และ https://www.thaikids.com
ห้ องสมุดดนตรี ท่าวาสุกรี มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
2. การสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญดนตรี ไทย ได้ แก่ ครู ฉลาก โพธิ์ สามต้ น ครู หยด ผลเกิด ครู
สิงหล สังจุ้ย และครู เลี่ยมลักษณ์ สังจุ้ย
3. การนาข้ อมูลมาเรี ยบเรี ยง จัดการวิเคราะห์และการสังเคราะห์เพื่อการประพันธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย
สามชัน้ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดแนวทางการประพันธ์เพลง มีวิธีการดังนี ้
3.1 เริ่ มต้ นด้ วยการกาหนดโครงสร้ างเพลง นาทานองเพลงทะแย สามชัน้ ทางฆ้ องใหญ่ เป็ นโครงสร้ าง
หลักของการประพันธ์ เพื่อเป็ นกรอบการสร้ างทานอง
3.2 การแปรทานองจากทานองฆ้ องใหญ่ให้ เป็ นให้ ทานองจะเข้ ที่ใช้ ในการบรรเลงรวมวงเครื่ องสายไทย
หรื อวงมโหรี
3.3 การนาทานองเพลงทะแย สามชัน้ ทางจะเข้ สาหรับรวมวงมาประพันธ์ ให้ เป็ นทางเดี่ยวสาหรับจะเข้
โดยการประดิษฐ์ ทานองให้ มีความซับซ้ อนโดยกลวิธีหรื อการดีดเทคนิคพิเศษ เช่น การดีดสะบัด การดีดกระทบ
สาย การดีดเก็บขยี ้ เพื่อแสดงความสามารถของผู้บรรเลง

ผลและการวิจารณ์
ผลของการวิ จัยในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ประพันธ์ เพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย สามชัน้ ได้ ส าเร็ จ โดยทานองเพลง
แบ่งเป็ น 2 ท่อน ประกอบด้ วย ทานองสามชัน้ ท่อน 1 เที่ยวหวาน มีขนาดความยาว 4 จังหวะหน้ าทับปรบไก่ เที่ยว
เก็บ มีขนาดความยาว 4 จังหวะหน้ าทับปรบไก่ ท่อน 2 เที่ยวหวาน มีขนาดความยาว 6 หน้ าทับปรบไก่ เที่ยวเก็บ
มีขนาดความยาว 6 จังหวะหน้ าทับปรบไก่ โดยใช้ กลวิธีการบรรเลงแบบโบราณ รู ปแบบกลวิธีการดีดจะเข้ ที่ใช้ ใน
เพลงเดี่ยวทะแย มีทงหมด
ั้
10 อย่าง ได้ แก่ การสะเดาะ การสะบัดสองเสียง การสะบัดสามเสียง การดีดกล ้าเสียง
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การดีดกระทบสามสาย การดีดทิงนอยคูแ่ ปด การดีดทิงนอยรู ดสายลวด การย้ อยเสียง การรู ดเสียง การขยี ้ เป็ นต้ น
และการผูกกลอนเพลงขึน้ ใหม่โดยผู้วิจัยเพื่ อให้ เกิดความไพเราะสละสลวยเหมาะสมกับการดีดเดี่ยวจะเข้ เมื่อ
ประพันธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย สามชันเสร็
้ จเรี ยบร้ อย ผู้วิจยั ได้ นาผลงานให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ตรวจสอบผลงาน จานวน
3 ท่ าน ได้ แก่ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปิ นแห่งชาติ ท่ านเชี่ ยวชาญด้ านดนตรี ไทยและการประพันธ์ เพลง
ไทย ครู ศิริ วิชเวช ศิลปิ นแห่งชาติ เชี่ยวชาญด้ านดนตรี ไทยและการขับร้ องเพลงไทย เพลงเสภา การเดี่ยวเครื่ อง
ดนตรี ไทย ครู ระวีวรรณ ทับทิมศรี วิศิษฏศิลปิ นเชี่ยวชาญด้ านดนตรี ไทยเครื่ องดนตรี จะเข้ ทังสามท่
้
านได้ ตรวจ
ผลงานประเมินผลให้ เพลงเดี่ยวจะเข้ เป็ นเพลงเดี่ยวจะเข้ ที่ถูกต้ องตามแบบฉบับของดนตรี ไทยและให้ นาไปใช้ การ
เรี ยนการสอนนิ สิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ไทย ระดั บ ปริ ญญาตรี ของภาควิ ช าดนตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ผู้วิจยั ได้ บนั ทึกเสียงต้ นฉบับในห้ องบันทึกของคุณชัยพร จิรจิตโกศล เป็ นรู ปแบบซีดี

สรุป
การวิจัยครั ง้ นี ไ้ ด้ ผลลัพธ์ เป็ นผลงานเพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย สามชัน้ ประพันธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณรงค์ เขียนทองกุล ประกอบด้ วยทานองสามชัน้ ท่อน 1 มี 2 เที่ยว เที่ยวหวานเที่ยวเก็บ ท่อน 2 มี 2 เที่ยว เที่ยว
หวานเที่ยวเก็บเช่นกัน ได้ นาผลงานเผยแพร่ ลง https://www.youtube.com/watch?v=6X3kyWsq_9A และนา
เพลงนี ้ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนรายวิชา 01385431 เครื่ องดนตรี เอก 7 ภาคต้ น ปี การศึกษา 2558-2559

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญดนตรี ไทย ประกอบด้ วยครู ฉลาก โพธิ์ สามต้ น ครู หยด ผลเกิด ครู
สิงหล สังจุ้ย ครู เลี่ยมลักษณ์ สังจุ้ย ในความกรุ ณาให้ ข้อมูลพื ้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับเพลงทะแยและบริ บท อาจารย์
บุญส่ง ธรรมวณิชย์ กรุ ณาแนะนาเรื่ องการเขียนโน้ ตสากลเพลงเดี่ยวทะแย และอาจารย์จกั รี มงคล อนุเคราะห์
ให้ ยืมจะเข้ ดรุ ิ ยบรรณ ในการบันทึกเสียงต้ นฉบับเพลง คุณชนรรค์ ชัยกุล ให้ ข้อมูลทางฆ้ องเพลงทะแย สามชัน้ ที่
ถ่ า ยทอดจากครู ป ระมวล อรรถชี พ และค าแนะน าทั่ ว ไปในเรื่ องปี่ พาทย์ ที่ น ามาใช้ ในงายวิ จั ย ชิ น้ นี ้
นายนาฐคุณ ถาวรปิ ยกุล ช่วยดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารงานวิจยั ให้ เรี ยบร้ อยอย่างดี
ขอบคุณนิสิตสาขาวิชาดนตรี ไทยที่ช่วยในการบันทึกเสียงต้ นฉบับ เพลงเดี่ยวจะเข้ เพลงทะแย สามชัน้
ได้ แก่ นายไพฑูรย์ ผ่านพงษ์ นายเอกสิทธิ์ พรมเตจา นายปวเรศ พึ่งรอด นายพีรพันธ์ กาญจนโหติทศั นาย
ชุติวฒ
ั น์ มะโนรัตน์ และนิสิตสาขาดนตรี ไทยที่ไม่ได้ เอ่ยนาม แต่ให้ ความช่วยเหลือในงานวิจยั ฉบับนี ้
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บทคัดย่ อ
การศึก ษามี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึก ษาการด าเนิ นการของโรงไฟฟ้ าพระนครใต้ ตามหลัก ธรรมาภิ บาล
สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนปั จจัยความสาเร็ จและปั ญหาหรื ออุปสรรคเพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริ มและสนับสนุน
การดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วนได้ เสีย ร่ วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
และประยุกต์ใช้ ตวั ชี ้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม (The Access Initiative, TAI) เป็ นหลักในการศึกษา เนื่องจาก
ตัวชี ้วัดดังกล่าวมุ่งเน้ นการประเมิน “กระบวนการ” ประกอบด้ วย 3 หมวด คือ การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร การมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ และการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้ มีการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อมขันพื
้ ้นฐานแต่ยงั ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย มีกระบวนการการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ การสารเสวนาเพื่อรับฟั งความคิดเห็นและรับรู้ ความต้ องของ
ประชาชน เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่งแวดล้ อมชุมชน รวมทังมี
้ กระบวนการชดเชย เยียวยาในกรณี ที่
ประชาชนได้ รับผลกระทบ ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ โรงไฟฟ้าควรสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ชุมชนให้
มากขึน้ และควรมีการกาหนดกระบวนการเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการจากโรงไฟฟ้าอย่างชัดเจน
รวมทังประชาชนต้
้
องรู้ สิทธิ หน้ าที่ของตนเองเรี ยนรู้ เปิ ดใจและยอมรับการดาเนินการของโรงไฟฟ้า

ABSTRACT
The main objectives of this research were to study the process of environmental governance of
South Bangkok Power Plant Project including success factors and obstacles which hinder success in order
to determine a means to promoting and supporting environmental governance a study of this project. This
research was conducted by In-depth Interviews with related stakeholder including documentation analysis.
The Access Initiative, (TAI) was applied as the majority indicator of this research consists of 3 parts including
access to information, access to public participation for decision making and access to justice. The result
found this Project has complied with environmental governance and met all law and regulations standard but
still not efficient as expected. They also published all necessary information to the community media, including
public hearing of the people requirements. These all activities lead to well understanding of people impacts
from the project including compensation. For recommendation, the project should develop process for
increasing the knowledge and communicate to all parties for the good cooperation.
Key Words: Environmental Governance, Information, Public Participation, Justice, Power Plant
* Corresponding author; e-mail address: zenzyy8@gmail.com
1
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 10240
1
Graduate School of Environmental Development Administration, National Institute of Development Administration, Bangkok 10240
584

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คานา
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อ ประชาชนในพืน้ ที่ จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ซึง่ จากเหตุการณ์และข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทาให้ สรุ ปสาเหตุสาคัญประการหนึ่งของปั ญหาได้ ว่า การดาเนิน
โครงการไม่เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนซึ่งเป็ น
ขันตอนที
้
่สาคัญประชาชนขาดการรับรู้ หรื อรั บทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินโครงการและมาตรการด้ าน
ความปลอดภัยรวมทัง้ การตอบสนองข้ อร้ อนเรี ยนหรื อข้ อห่วงกังวล และการชดเชย เยียวยาที่ไม่เป็ นไปตามความ
ต้ องการของประชาชน ซึง่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าและความเชื่อใจของประชาชน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ถือเป็ นโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยพื ้นที่โครงการตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งชุมชน
เปิ ดดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาได้ มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงวิธีการ รวมทัง้ การเพิ่มกาลังการผลิตให้ มี
ประสิทธิภาพสอดคล้ องต่อความต้ องการการใช้ ไฟฟ้าที่มากขึ ้นตามการพัฒนาประเทศในปั จจุบนั และการจัดทา
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 สามารถดาเนินโครงการตังแต่
้ เริ่ มต้ นโครงการจนถึงปั จจุบนั โดยไม่
มีการคัดค้ านหรื อต่อต้ านจนไม่สามารถก่อสร้ างหรื อดาเนินโครงการได้ และไม่มีเหตุการณ์ ประท้ วงที่รุนแรงดังเช่น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนถ่านหินหินกรู ด โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนกระบี่ ส่วนขยายครัง้ ที่ 1 และ
โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง เป็ นต้ น ดังนั ้นแนวคิดเรื่ องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม (Environmental Governance) ซึง่
หมายถึง การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร มีสว่ นร่ วม
ในการตัดสินใจ ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมที่มีความโปร่ งใส มีความพร้ อมรับผิด มีนิติธรรม เป็ นที่คาดหมายได้ และมีความยุติธรรม (สถาบัน
สิ่งแวดล้ อมไทย, 2550: 15) ซึง่ หากโรงไฟฟ้าดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อมจะส่งผลให้
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม : กรณีศกึ ษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ ตวั ชี ้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม (The Access Initiative, TAI) ซึง่ เป็ นเครื อข่ายความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศขององค์กรภาคประชาสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม และตัวชี ้วัด TAI เป็ นตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพที่
ประกอบด้ วย 3 หมวด เพื่อมุ่งประเมิน “กระบวนการ” การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยความสาเร็ จและปั ญหาหรื ออุปสรรคที่มีผลต่อการนาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อมมา
ใช้ ในการดาเนินการโรงไฟฟ้าพระนครใต้
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้ อมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
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จากการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ส ามารถก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย ธรรมาภิบ าลสิ ่ง แวดล้ อ ม
กรณีศกึ ษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ดังแสดงในภาพที่ 1
Environmental Governance
Ability to access information
- Information dissemination
or public relation about
project description
- Communication channels
- Discussion

level of public participation
on decision making
- Allow public to participate
and exchange their views
on project operation
- Technique on public
participation in decision
making process
- Decision making Process

Ability of public to
access justice
- Comply with laws and
regulations
- project operation focuses
on social equality and
fairness
- Process for complaint
- Compensation and remedy

Success factors and obstacles in
the process of environmental
governance of South Bangkok
Power Plant Project
Present the guidance for promoting
and supporting environmental
governance of South Bangkok
Power Plant Project

Figure 1: Conceptual Framework

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล
2 แหล่ง ได้ แก่ 1) ข้ อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วน
ได้ เสีย โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ ซึง่ การสัมภาษณ์ เป็ นการสอบถามลักษณะคาถามเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended Questions) ที่ออกมาโดยเฉพาะกับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภท แบ่งออกเป็ น 6 แบบ
ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ สาหรั บเจ้ าของโครงการ แบบสัมภาษณ์ สาหรั บหน่วยงานราชการส่วนกลาง แบบสัมภาษณ์
สาหรั บหน่วยงานส่วนท้ องถิ่ น แบบสัมภาษณ์ สาหรั บ นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และองค์ กรไม่
แสวงหาผลกาไร แบบสัมภาษณ์ สาหรั บผู้นาชุมชน และแบบสัมภาษณ์ ประชาชน โดยภายในแบบสัมภาษณ์ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ส่วนที่ 2 การดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้ อม แบ่งเป็ น 2.1 การเข้ าถึงและรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 2.2 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ และ 2.3 การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม และส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ 2) ข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ แก่ข้อมูลที่ได้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความวิทยานิ พนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้
ผู้วิจัยจะนาข้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้ อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อสรุ ปเนื ้อหา ความคิดเห็น
และข้ อ มูล ที่ ค้ น พบ แล้ ว น าเสนอตามประเด็ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นแบบสัม ภาษณ์ แ ต่ ล ะหัวข้ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดที่ได้ เสนอไว้ เพื่อนามาสรุ ปผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ตรงประเด็นและครบถ้ วนมากที่สดุ ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth
Interviews) และใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กับกลุม่ เจ้ าของโครงการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่ วยงานส่วนท้ องถิ่ น และนักวิ ช าการจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และองค์ กรพัฒ นาเอกชนด้ าน
สิ่งแวดล้ อม (NGOS) นอกจากนีไ้ ด้ เลือกวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กับกลุ่มผู้นา
ชุมชนและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ รวมผู้ให้ ข้อมูลทังสิ
้ ้น 30 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1) เจ้ าของโครงการ (ผู้บริ หารหรื อเจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ) จานวน 4 ท่าน 2) ผู้นาชุมชนในรัศมี 5
กิ โลเมตรรอบโรงไฟฟ้ าพระนครใต้ (เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ) จ านวน 5 ท่ าน 3) ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จานวน 10 ท่าน 4) ผู้บริ หารหรื อ
เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น จานวน 1 ท่าน 5) ผู้บริ หารหรื อเจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานส่วนกลาง จานวน 7 ท่าน
และ 6) นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อม (NGOS) จานวน 3 ท่าน

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึก ษาจากรายงานมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม สาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจ
ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทัง้ ทางด้ านคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสุข ภาพ
(รายงาน EHIA) แสดงให้ เห็นว่าโรงไฟฟ้ามีการดาเนินงานที่เป็ นไปตามกฎหมาย มีการจัดประชุมรั บฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน มีการจัดตังคณะกรรมการไตรภาคี
้
ที่มีตัวแทนจากภาคประชาชน และหน่วยงานภาครั ฐ
เพื่อติดตามการดาเนินการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะระหว่างโรงไฟฟ้ากับประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ ขนตอนรั
ั้
บเรื่ องร้ องเรี ยนที่ระบุไว้ ในรายงานดังกล่าวด้ วย
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า 1. การดาเนิ นการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตามหลัก ธรรมาภิ บาล
สิ่งแวดล้ อม ตามกรอบแนวคิด มีดงั ต่อไปนี ้ (1) การเข้ าถึงและการรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสาร ประกอบด้ วย 1) ข้อมูล
ที ่ประชาสัมพันธ์ มีความถูกต้องครอบคลุมและทัว่ ถึ งเพื ่อให้ความเข้าใจไปในทิ ศทางเดี ยวกัน จากการสัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 2 กล่าวว่ามี “การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางวารสารของโรงไฟฟ้า เสียงตามสายชุมชน
และแผ่นผับของโรงไฟฟ้า” ซึง่ มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ช่องทางการรั บ
เรื่ องร้ องเรี ยน กิจกรรม CSR เป็ นต้ น และประชาชนคนที่ 2 กล่าวว่า “มีการแจ้ งผ่านเสียงตามสายว่าจะเกิดเสียงดัง
จากกระบวนการพ่นเขม่า (Soot Blow)” แต่จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูนาชุมชนคนที่ 2 ที่กล่าวว่า “ผู้นาชุมชนหรื อ
ประชาชนต้ องติดต่อสอบถามขอรับทราบข้ อมูลจากโรงไฟฟ้าหรื อค้ นคว้ าจากอินเตอร์ เน็ตด้ วยตนเอง” แสดงให้ เห็น
ว่าการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผ่านวารสารหรื อแผ่นพับ ยังไม่สามารถเข้ าถึงประชาชนได้ อย่าง
ทัว่ ถึง ไม่ครอบคลุมพื ้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า และวารสารประชาสัมพันธ์ เน้ นถึงกิจกรรมที่ทางโรงไฟฟ้า
ได้ ด าเนิ นการร่ วมกับชุมชน เช่ น คลองสวยน า้ ใส ปูปลากลับถิ่ น มากกว่าการให้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับก าลังการผลิ ต
เทคโนโลยีที่ใช้ ในกระบวนการผลิต มาตรการด้ านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิ ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และชุมชนที่ประชาชนควรทราบ ทังนี
้ ้ ในการประชาสัมพันธ์มีนกั วิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และองค์กรพัฒนา
เอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อม (NGOS) คนที่ 3 ให้ ข้อเสนอแนะว่า “โรงไฟฟ้าควรลงพื ้นที่ พูดคุยทาความเข้ าใจกับชุมชนให้
มากขึน้ ” และเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานส่วนกลางคนที่ 6 กล่าวว่า “ในการสื่อสารกับประชาชนต้ องมีหลายระดับ ควร
แบ่งกลุ่มในการใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ ง่ายต่อความเข้ าใจของแต่ละกลุ่ม เช่น Info graphic สาหรับประชาชน เป็ น
ต้ น รวมทัง้ ข้ อมูลต้ องมีความถูกต้ อง” 2) ช่ องทางหรื อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึ งข้อมู ลข่าวสาร จากการ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 1 ให้ ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้ามีโครงการเปิ ดบ้ านให้ ประชาชนได้ เยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิต และแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินโครงการของโรงไฟฟ้า” และยังมีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และเจ้ าหน้ าที่ โรงไฟฟ้า คนที่ 2 กล่าวว่า ช่องทางที่ ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของ
โรงไฟฟ้า คือ “วารสารจดหมายข่าวโรงไฟฟ้าพระนครใต้ สื่อมวลชนท้ องถิ่ น ประชาสัมพันธ์ จังหวัด และผ่านผู้นา
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ชุมชน” ซึง่ สอดคล้ องกับ (วิรัช อภิรัตนกุล, 2542: 150) ที่กล่าวว่า การดาเนินการประชาสัมพันธ์ บางครัง้ ต้ องใช้ สื่อ
หรื อเครื่ องมือประชาสัมพันธ์ หลาย ๆ อย่ างประกอบกันไป เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็ นต้ น เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การปรึ กษาหรื อแลกเปลี ่ยนความคิ ดเห็น จากการสัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 2 ให้ ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้ามีการลงพื ้นที่ในชุมชนเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
ของโรงไฟฟ้า และรับฟั งความคิดเห็น รับรู้ ความต้ องการและปั ญหาอุปสรรคของชุมชน” และผู้นาชุมชน คนที่ 2 ให้
ข้ อมูลว่า “โรงไฟฟ้ากับประชาชนมีการสื่อสารสองทาง ในการประชุมสภาองค์กรชุมชนซึง่ จัดขึ ้นทุกเดือน โรงไฟฟ้าได้
ส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมเพื่อรับฟั งปั ญหาจากชาวบ้ าน และโรงไฟฟ้าจะมีการรายงานผลการดาเนินงานในการแก้ ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ให้ ทราบ” ซึง่ สอดคล้ องกับ (ลักษณา สตะเวทิน, 2540: 155) ที่กล่าวว่า ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
นันต้
้ อง ยึดหลัก สื่อสารสองทาง ดังนัน้ ในการปรึ กษาหรื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรมีการสื่อสารสองทาง เพื่อให้
เกิดความเชื่อใจ และไว้ วางใจ
(2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสินใจ ประกอบด้ วย 1) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการ ตัดสิ นใจ จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 1 ให้ ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้ามีการจัดประชุมรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ” และเจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 2 กล่าวว่ามีการ "เปิ ดโอกาสให้ ประชาชน
เสนอกิจกรรมด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมและเข้ ามามีส่วนในการจัดกิจกรรมร่ วมกับโรงไฟฟ้า” แต่กระบวนการ รับฟั ง
ความเห็นของประชาชนยังไม่ทวั่ ถึงและไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และองค์กร
พัฒนาเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อม (NGOS) คนที่ 2 ให้ ข้อมูลว่า “สถานที่ในการจัดประชุมอยู่ไกลไม่จัดประชุมในตาบล
ที่ตงของโรงไฟฟ
ั้
้ า” ซึ่งทาให้ ประชาชนบางส่วนไม่ทราบข้ อมูลและการประชาสัมพันธ์ ของโรงไฟฟ้า รวมทัง้ เจ้ าหน้ าที่
หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น กล่าวว่า “โครงการหรื อกิจกรรมที่เสนอให้ ทางโรงไฟฟ้าดาเนินการ ไม่ได้ รับการตอบรั บหรื อ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอของชุมชน” ดังนันโรงไฟฟ
้
้ าควรมีแผนหรื อแนวทางในการดาเนินกิจกรรมด้ านสังคม
และสิ่งแวดล้ อมในชุมชนที่ชดั เจน และเปิ ดโอกาสให้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล ความคิดเห็น ให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้าอย่างทัว่ ถึง ซึง่ สอดคล้ องกับ (สานักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม, 2557: 18) ที่ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่ วมว่า เป็ นกระบวนการ ซึง่ ประชาชนผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ มีโอกาส
แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้ อมูลและความคิดเห็ น เพื่ อแสวงหาทางเลื อกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ ยวกับโครงการ
ที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง 2) เทคนิ คหรื อวิ ธีการที ่ใช้ในการมี ส่วนร่ วมของประชาชนใน
การตัดสิ นใจ จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 2 ให้ ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้าใช้ วิธีการสารเสวนาลงพื ้นที่ชุมชน
และมีการจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็น” ซึง่ สอดคล้ องกับ (สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม, 2557) ที่กล่าวว่า
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 กาหนดวิธีการรับฟั งความ
คิดเห็ น ของประชาชนว่า อาจใช้ วิธี การอย่ างหนึ่งหรื อหลายอย่ างดังต่อไปนี ก้ ารส ารวจความคิดเห็ นการประชุม
ปรึ กษาหารื อ วิธีการอย่างอื่นที่สานักงานปลัดสานักนายกกาหนด และผู้นาชุมชน คนที่ 2 ให้ ข้อเสนอแนะว่า “ควรมี
การประชุมกลุม่ ย่อยในระดับชุมชนเพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนก่อน แล้ วนาข้ อเสนอไปสู่ที่ประชุมใหญ่” และ
การดาเนินการโรงไฟฟ้าให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลจะต้ องดาเนินการอย่างโปร่ งใส มีระยะเวลาที่เพียงพอ มีการ
พิจารณาตามความเหมาะสมหรื อความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสีย และครอบคลุมพื ้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า
รวมทัง้ ประชาชนนอกพื น้ ที่ ที่ อาจได้ รั บผลกระทบด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับ (จุฑารั ตน์ ชมพันธุ์ : 2555) ที่ กล่าวว่า
กระบวนการที่จะทาให้ เกิดธรรมาภิบาลและการมีสว่ นร่วมของประชาชน คือ การสร้ างเงื่อนไขและกลไกต่าง ๆ ให้ เกิดการ
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มีส่วนร่ วมในระดับที่ เหมาะสมที่ จะก่อให้ เกิ ดการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้ อม ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้ จริ ง 3) ข้อมูลมี ความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
โรงไฟฟ้า คนที่ 1 กล่าวว่า “โรงไฟฟ้ามีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องและชัดเจนผ่านเวทีรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน”
ซึ่งการรั บฟั งความคิดเห็นเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ต้องนาเสนอไว้ ในรายงาน
EHIA และนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร คนที่ 1 กล่าวว่า ข้ อมูลที่ใช้ ควร
เป็ น “ข้ อมูลที่ถูกต้ อง เชื่อถือได้ และสามารถอธิบายให้ ประชาชนในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละระดับเข้ าใจได้ โดยง่าย” 4)
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนมี ผลต่อการตัดสิ นใจในการดาเนิ นการของโรงไฟฟ้ า จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า
คนที่ 1 กล่าวว่า “การมีสว่ นร่ วมของประชาชนมีผลต่อการตัดสินใจในการดาเนินการของโรงไฟฟ้า เพราะเป็ นหน่วยงาน
ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ต้ องรับฟั งเสียงของประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดาเนินการต่าง ๆ” แต่ผ้ นู าชุมชน
คนที่ 2 กล่าวว่า “โรงไฟฟ้ามีแผนหรื อนโยบายอยู่แล้ ว การรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนเป็ นเพียงการดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมายเท่านัน้ ” ซึง่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรั ฐต้ องนาความเห็นของ
ประชาชนมาใช้ ในการประกอบการขออนุญาตดาเนิ นโครงการ เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักการบริ หารภาครั ฐที่ ดี ซึ่ง
สอดคล้ องกับ (บงกช สุทศั น์ ณ อยุธยา, 2557: 27) ที่กล่าวถึงความสาคัญกับการพัฒนา 3 เรื่ องหลัก คือ การพัฒนา
แบบมีส่วนร่ วม, กระบวนการประชาธิปไตย และการบริ หารจัดการที่ดีหรื อธรรมรัฐและธรรมราษฎร์ แต่การดาเนินการ
ในแต่ละกิจกรรมอาจต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ และต้ องมีการจัดลาดับความสาคัญของแต่ละกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้ องกับเจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 1 ที่กล่าวว่า “ถูกใจทุกคนเป็ นไปไม่ได้ แต่โรงไฟฟ้าจะทาให้ ดีที่สดุ ตามความเร่ ง
ด่วนของปั ญหา” และเจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 3 กล่าวว่า “ต้ องสร้ างความเชื่อใจและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน
เพื่อให้ โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน
(3) การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้ วย 1) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการดาเนิ นการของ
โรงไฟฟ้ า โดยเจ้าหน้าที ่โรงไฟฟ้ า คนที ่ 1 ให้ ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้ามีการปฏิ บัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินการของโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ขึ ้นไป” เช่น พรบ. ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.
2535, พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็ นต้ น แต่นกั วิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และองค์กรพัฒนา
เอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อม (NGOS) คนที่ 3 กล่าวว่า ด้ วยช่องว่างของกฎหมายที่สามารถตีความได้ หลายลักษณะ ความ
ซ ้าซ้ อนของกฎหมายแต่ละฉบับ จึงอาจก่อให้ เกิดความไม่ยุติธรรมในสังคมได้ 2) การดาเนิ นการอย่างเป็ นธรรมกับทุก
ภาคส่วน จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 1 ให้ ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้าให้ ความสาคัญกับชุมชน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นที่ตงตามล
ั้
าดับความสาคัญของปั ญหาหรื อผลกระทบจากการดาเนินการของโรงไฟฟ้า เพื่อให้
เกิดประโยชน์กบั ประชาชนในชุมชนอย่างเป็ นธรรมตามหลักเหตุและผล” ซึ่งสอดคล้ องกับ (กิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์ ,
2553) ที่กล่าวถึงแนวคิดความยุติธรรมของ จอห์น รอลว์ส ว่า สังคมที่มีความยุติธรรมนัน้ กฎหมายและสถาบันต่าง ๆ
ไม่ควรให้ ประโยชน์กบั คนกลุ่มหนึ่ง บนต้ นทุนของคนกลุ่มอื่น ๆ บนฐานของธรรมชาติและฐานสังคมที่มีความแตกต่าง
กัน แต่ผ้ นู าชุมชนคนที่ 1 กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าไม่ได้ ตอบสนองความต้ องการของประชาชนอย่างแท้ จริ ง (เกาไม่ถูกที่คนั )”
ดังนัน้ โรงไฟฟ้าควรมีการชี แ้ จงเหตุผลในการจัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่วนของปั ญหาให้ เกิดความเข้ าใจ
และประชาชนหรื อผู้นาชุมชนควรเรี ยนรู้ สิทธิ หน้ าที่ของตนเอง และคานึงถึงความเหมาะสมในแก้ ปัญหาหรื อป้องกัน
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า 3) การตอบสนองต่อข้อร้ องเรี ยน จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 1 ให้ ข้อมูลว่า
“โรงไฟฟ้ามีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์ ผู้นาชุมชน อินเตอร์ เน็ต และกล่องรับเรื่ องร้ องเรี ยนบริ เวณป้อมยาม
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หน้ าโรงไฟฟ้า รวมทัง้ ร้ องเรี ยนผ่านการลงพื ้นที่ของเจ้ าหน้ าที่ และเมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะมีกระบวนการตรวจสอบ
เรื่ องร้ องเรี ยนและรายงานผลต่อผู้ร้องเรี ยนในแต่ละกรณี ” เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานส่วนท้ องถิ่น กล่าวว่า "ประชาชนจะ
ร้ องเรี ยนผ่านผู้นาชุมชน” และการร้ องเรี ยนในบางกรณีไม่ได้ รับการตอบสนองจากโรงไฟฟ้าเท่าที่ควร ดังนันโรงไฟฟ
้
้ าควร
สร้ างความเข้ าใจในกระบวนการตอบสนองข้ อร้ องเรี ยนกับชุมชนให้ มากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2551)
ที่กล่าวถึง การจัดการข้ อร้ องเรี ยนว่า หมายถึงกระบวนการที่ ดาเนิ นการในการแก้ ไขปั ญหาตามข้ อร้ องเรี ยนที่ ได้ รับ
ให้ ได้ รับการแก้ ไขหรื อบรรเทาความเดือดร้ อนจากการดาเนินการ 4) การชดเชย เยี ยวยา จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
โรงไฟฟ้า คนที่ 1 กล่าวว่า “เมื่อพิสจู น์ทราบว่าประชาชนได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการของโรงไฟฟ้าจริ ง จะมีการ
ชดเชย เยี ยวยาผู้ได้ รับผลกระทบอย่างเหมาะสม” ซึ่ง (พิ ภพ อุดมอิทธิ พงศ์ , 2555) กล่าวว่า การเยี ยวยาเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของข้ อเสนอต่อความยุติธรรม การเยียวยาควรทาหน้ าที่เป็ นกลไกที่นาไปสูก่ ารยอมรับต่อการละเมิด
ที่เกิดขึ ้นและความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อความเสียหาย และนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และองค์กรพัฒนา
เอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อม (NGOS) คนที่ 3 กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าควรมีนโยบายในการเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบที่ชดั เจน”
2. ปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนินการคือการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า รวมทังมาตรการด้
้
านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า ให้ ประชาชนเกิดความมัน่ ใจว่า
โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน โดยต้ องมีความจริ งใจ มีนโยบาย แผนงานและกิจกรรมที่ประชาชน
สามารถเข้ าถึงได้ และในส่วนของปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดาเนินการคือผู้นาชุมชนและประชาชนมีทศั นคติเชิงลบ
ต่อโรงไฟฟ้าทาให้ เกิดความไม่มนั่ ใจในการป้องกันมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่จะส่งผลต่อ
วิถีชีวิตดัง่ เดิมของชุมชนและคุณภาพของประชาชน
3. แนวทางในการส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาลสิ่งแวดล้ อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประกอบด้ วย 1. แนวทางในการส่ งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการของโรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้ ให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม เชิงนโยบาย ได้ แก่ (1) ส่งเสริ มนโยบายการสร้ างเครื อข่ายชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าให้ เกิดความเข้ มแข็ง (2) ควรจัดทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุ กเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงการ
ดูแลเอาใจใส่และเข้ าถึงปั ญหาของชุมชน เช่น กิจกรรมสารสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากับประชาชนเป็ นประจาทุกปี เป็ นต้ น
(3) ส่งเสริ มนโยบายการชดเชย / เยียวยา และแก้ ไขปั ญหาเร่งด่วนในกรณีฉกุ เฉิน เพื่อลดข้ อกังวลของประชาชน (4) ควรมี
การรับประชาชนในพื ้นที่มาทาหน้ าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์ ให้ มากขึ ้น เพื่อให้ สามารถสื่อสารหรื อทราบถึงความต้ องการ
และสภาพแวดล้ อมภายในชุมชนอย่างแท้ จริ ง 2. แนวทางในการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการดาเนิ นการของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม เชิงปฏิบัติ (1) สร้ างองค์ความรู้ กบั ประชาชน
และผู้นาชุมชนผ่านศูนย์การเรี ยนรู้ ของชุมชนในรัศมีรอบโรงไฟฟ้า 5 กิโลเมตร หรื อชุมชนที่อาจได้ รับผลกระทบ เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า มาตรการด้ านความปลอดภัย รวมทังมาตรการในการป
้
้ องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (2) พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนในการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมของชุมชน และส่งเสริ ม
ความรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (3) ส่งเสริ มการจัดการสิ่งแวดล้ อมในชุมชนโดยร่ วมกับประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง (4) ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ กบั ประชาชนในทุกระดับอย่างเหมาะสม
(5) ควรมีการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กบั ชุมชน ในการป้องกันตนเองและช่วยเหลือคนรอบข้ างในเบือ้ งต้ น หากเกิด
เหตุการณ์ฉกุ เฉิน หรื อได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการของโรงไฟฟ้า เช่น เสียงดัง ฝุ่ นละออง เป็ นต้ น
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สรุป
การดาเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อาจกล่าวได้ ว่า เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อมขันพื
้ ้นฐาน
ในกระบวนการการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้ าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการดาเนินการผ่านสื่อต่าง ๆ และการสารเสวนา
เพื่อรับฟั งความคิดเห็นและรับรู้ ความต้ องของประชาชน เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่งแวดล้ อมของ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทังมี
้ การเยียวยาผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากการดาเนินการของโรงไฟฟ้า แต่ด้วยขันตอน
้
การด าเนิ น การต้ องเป็ นไปตามระเบี ย บการปฏิ บัติข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ง ต้ อ งจัด ล าดับ
ความสาคัญตามความเหมาะสมและความเร่ งด่วนของปั ญหาหรื อผลกระทบ ส่งผลให้ ประชาชนอาจมองว่าการ
แก้ ปัญหาของโรงไฟฟ้าล่าช้ า หรื อบางกรณีไม่ได้ รับการตอบสนอง รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์ ของโรงไฟฟ้าอาจไม่
ครอบคลุมข้ อมูลบางส่วนที่ประชาชนต้ องการทราบ และไม่ทวั่ ถึงรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าทังหมด
้
อาจสรุ ป
ได้ ว่าโรงไฟฟ้ามีการดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อมขัน้ พืน้ ฐานแต่ยังไม่มีประสิทธิ ภาพเท่าที่ควร
ผู้วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้ โรงไฟฟ้าควรสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับการดาเนินการของ
โรงไฟฟ้า เชื ้อเพลิงที่ใช้ เทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ องแสดงให้ เห็นถึงมาตรการด้ านความปลอดภัย
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ รวมทังควรมี
้
การกาหนดกระบวนการ
เยี ยวยาผู้ได้ รั บผลกระทบจากการดาเนิ นการจากโรงไฟฟ้ าอย่ างชัดเจน นอกจากนี ป้ ระชาชนต้ องรู้ สิ ทธิ หน้ าที่
ของตนเอง ควรเปิ ดใจรับฟั ง และพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ จากสื่อต่าง ๆ ที่โรงไฟฟ้านาเสนอเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน
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การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่ างค่ านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติกับบทเรียนในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ เล่ ม 4 – 6
A Study of the Links between the Thailand 's 12 Core Values of the Policies of National
Councilfor Peace and Order with Lessons in the Literature Appreciation Book Volumes 4 – 6
อนุศักดิ์ เนตรานนท์ 1*
Anusak Netrananda1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาความเชื่ อมโยงระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกบั บทเรี ยนในหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 4 – 6 งานวิจยั นีใ้ ช้ รูปแบบ
การวิจยั เชิงบรรยายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ในเนื ้อหาด้ วยการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยพบว่าค่านิยมหลัก
ของคนไทยสามารถนามาเชื่อมโยงกับบทเรี ยนจากหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ ได้ เพียง 11 ข้ อ ข้ อขาดไปคือ ข้ อที่ 7
เข้ าใจเรี ยนรู้ การเป็ นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขที่ถกู ต้ อง ค่านิยมที่สอดคล้ องกับบทเรี ยน
มากที่สุดมี 3 ข้ อ ข้ อละ 3 บทเรี ยน ได้ แก่ ข้ อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ข้ อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครู บาอาจารย์ และ ข้ อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัต ย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปั น ผลที่ได้
เป็ นเพียงความเชื่อมโยงบทเรี ยนกับเนือ้ ความส่วนใดส่วนหนึ่งในค่านิยมแต่ละข้ อเท่านัน้ งานวิจัยนีน้ ับเป็ นสิ่ง
สาคัญสาหรับครู ภาษาไทยที่จะได้ นาผลการวิจยั ไปออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป

ABSTRACT
This research aimed to study the links between the Thailand 's 12 core values of the policies
of National Council for Peace and Order with lessons in Literature Appreciation volumes 4-6.
This research is descriptive research model to study the correlation of the contents by analyzing
documentary analysis. The results showed that the Thailand's core values can be linked to the
lessons of the book Literature Appreciation has only 11. The values for the missing is 7th,
understanding learned to democracy with the king as head of state was required. 3 values
corresponding to the lessons include 1st, patriotic religious and adoration the king. 3th, gratitude to
parents and teachers and 6th, maintaining moral and honesty, goodwill generous and apportion to
others. Links that is link to any part of the values each only. This research is important for teachers to
bring the findings to the design of the learning and teaching further.

Key Words: Thailand 's 12 core values, Literature Appreciation Book Volumes 4 - 6
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คานา
คนทุกคนมีแบบแผนชีวิตและระบบการดาเนินชีวิตเฉพาะตนซึง่ อาจจะเหมือนหรื อต่างกับคนอื่น ๆ ก็ได้
คนที่มีคา่ นิยมในสิ่งหนึง่ สิ่งใดที่เหมือนกันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมือนหรื อคล้ าย ๆ กัน หากค่านิยมนัน้ ๆ เป็ นสิ่งที่ดี
งามก็จะได้ รับการยอมรับและอาจนามาซึง่ การรวมกลุม่ ของคนที่มีคา่ นิยมเหมือนกันจนกลายเป็ นสังคม ค่านิยมที่
ดีจะถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสูร่ ุ่ นสืบต่อกันมาจนอาจถูกยกระดับให้ กลายเป็ นวัฒนธรรม ดังนันค่
้ านิยมจึงเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่สะท้ อนถึงพฤติกรรมอันดีงามของคนในสังคม
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) เห็ นถึงความส าคัญ ของค่านิ ย มอันดีง ามที่ ส ะท้ อนให้ เห็น ถึง
วัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยจึงได้ แสดงวิสยั ทัศน์ เรื่ องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเพื่อการสร้ างสรรค์
ประเทศไทยให้ เ ข้ มแข็ ง พร้ อมทัง้ ให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ ช่ ว ยกัน รณรงค์ แ ละเผยแพร่ ค่ า นิ ย มดัง กล่ า ว (กลุ่ ม
ยุทธศาสตร์ และแผนการประชาสัมพันธ์ สานักโฆษกรัฐบาล, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการได้ ตอบรับนโยบายเรื่ องค่านิยมหลักของ คสช. บรรจุเป็ นเป้าหมายหนึง่ ของแผนงาน
ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2564 และแจ้ งให้ สถานศึกษาบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการกับการเรี ยนการ
สอน (นิรนาม, 2557) ซึ่งสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรค 4 ว่า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้ านต่าง ๆ อย่างได้
สัด ส่ ว นสมดุ ล กั น รวมทั ง้ ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ไ ว้ ใน ทุ ก วิ ช า
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 9)
ด้ วยเหตุที่ผ้ ูวิจัยเป็ นอาจารย์ สอนรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับเนื ้อหาในบทเรี ยนจากหนังสือเรี ยนวรรณคดี
วิจกั ษ์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะสอดคล้ องกับตัวชีว้ ดั และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลางวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ระบุวา่ ให้ มีการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ วิเคราะห์คณ
ุ ค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมซึง่ มีเนื ้อหาย่อมเกี่ยวข้ องกับการช่วยจรรโลงใจแก่ผ้ อู า่ น ช่วยพัฒนาสังคม ช่วยอนุรักษ์ สิ่งมีคณ
ุ ค่า
ของชาติบ้านเมืองและสนับสนุนค่านิยมอันดีงาม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2552: 67)
งานวิ จั ย นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู สอนรายวิ ช าภาษาไทยพื น้ ฐานในการน าข้ อมู ล จากการ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของ คสช. กับเนื ้อหาในบทเรี ยนวรรณคดีจากหนังสือ
เรี ยนวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 4 – 6 ไปออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาที่ว่า
“การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุ ณ ธรรม มี จ ริ ยธรรมและวั ฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข ”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3)

อุปกรณ์ และวิธีการ
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี ใ้ ช้ รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ภายใน
เนื ้อหาระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ คสช. กับบทเรี ยนจากหนังสือเรี ยน รายวิชา
พื ้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 4 – 6 ด้ วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis)
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สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผู้วิจยั ศึกษาความหมายของค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จากแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริ ม
การสร้ างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึ กษา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
2. ผู้วิจยั ศึกษาบทเรี ยนจากหนังสือเรี ยนวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 4 – 6 จานวน 18 เรื่ อง
3. ผู้วิจยั วิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในเนื ้อหาระหว่างค่านิยมหลักกับบทเรี ยนจากหนังสือเรี ยนวรรณคดี
วิจกั ษ์

ผลการศึกษา
งานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จะนาเสนอผลการศึกษาโดยกล่าวถึงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบาย
ของ คสช. และเชื่อมโยงเฉพาะเนื ้อหาของบทเรี ยนวรรณคดีจากหนังสือเรี ยน รายวิชาพื ้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดี
วิจกั ษ์ เล่ม 4 – 6 ที่สอดคล้ องกันตามลาดับดังนี ้
ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 1 มีความรั กชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
บทเรี ยนวรรณคดีที่มีความเชื่อมโยงกับค่านิยมข้ อนี ้มีอยู่ 3 เรื่ อง ได้ แก่
1. นิราศนริ นทร์ เป็ นวรรณคดีที่พรรณนาถึงหญิงอันเป็ นที่รักเป็ นหลักแต่ก็ มีการแสดงถึงความภาคภูมิใจ
ในชาติที่เป็ นผืนแผ่นดินอันกว้ างใหญ่ เปรี ยบเสมือนเป็ นเสาหลักแห่งจักรวาล ซึง่ แทรกอยู่ใบบทประณามพจน์
ตามธรรมเนียมของการประพันธ์วรรณคดี ดังความว่า
ศรี สิทธิ์พิศาลภพ เลอหล้ าลบล่มสวรรค์ จรรโลงโลกกว่ากว้ าง แผนแผ่นผ้ างเมืองเมรุ […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 98)
2. ลิลิตตะเลงพ่ายเป็ นวรรณคดีเฉลิมพระเกี ยรติซึ่ งมีการแสดงถึงพระปรี ชาสามารถของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในการท าศึก อย่างสมพระเกี ย รติ วรรณคดีเรื่ องนี จ้ ึง เป็ นตัวอย่ างบทเรี ยนในการสร้ างความ
ภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริ ย์แก่ผ้ เู รี ยน ดังความตัวอย่างว่า
ขุนเสียมสามรรถต้ าน
ขุนตะเลง
ขุนต่อขุนไป่ เยง
หย่อนห้ าว […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 59)
3. ขัตติยพันธกรณี เป็ นพระราชหัตถเลขาตอบกัน ระหว่างรัชกาลที่ 5 กับสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชา
นุภาพ ซึง่ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพได้ ทรงแสดงเจตนาให้ เห็นถึงความจงรักภักดีที่ทรงพร้ อมจะทาทุก
อย่างเพื่อให้ รัชกาลที่ 5 หายประชวรและมีกาลังพระทัย ดังตัวอย่างว่า
ประสาแต่อยู่ใกล้
เลือดเนื ้อผิเจือยา

ทังรู้ ้ ใช่วา่ หนักหนา
ให้ หายได้ จะชิงถวาย
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2555: 155)
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ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่ วนรวม
ทุก ข์ ข องชาวนาในบทกวีมีเนื อ้ หาที่ ก ล่าวถึงความทุกข์ ยากของชาวนา แม้ ช าวนาจะเหนื่ อยยากสัก
เพี ยงใดแต่ชาวนาก็ยังสู้ทานาเพื่ อปลูกข้ าวเลีย้ งคนในชาติ นับเป็ นความเสียสละของชาวนาที่ทาเพื่ อผู้อื่น ซึ่ง
สอดคล้ องกับค่านิยมข้ อที่ 2 ตัวอย่างจากเรื่ องทุกข์ของชาวนาในบทกวี ความว่า
[…] ถ้ าไม่มีคนที่คอยเหนื่อยยากตรากตราอย่างพวกเขา คนอื่น ๆ จะเอาอะไรกิน […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 147)
ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 3 กตัญญูต่อพ่ อแม่ ผู้ปกครอง ครู บาอาจารย์
ค่านิยมข้ อนี ้สามารถเชื่อมโยงกับบทเรี ยนในหนังสือวรรณคดีวจั กั ษ์ เล่ม 4 – 6 ได้ 3 เรื่ อง คือ
1. บทนมัสการมาตาปิ ตุคุณและบทนมัสการอาจริ ยคุณเป็ นบทร้ อยกรองที่เน้ น การสอนให้ ร้ ู สานึกใน
บุญคุณของบิดา มารดา และครู อาจารย์ รวมไปถึงให้ ตระหนักในการจะตอบแทนบุญคุณ ซึง่ นับเป็ นค่านิยมอันดี
และเป็ นสิ่งจาเป็ นที่คนในสังคมไทยควรจะมี ดังตัวอย่างว่า
เปรี ยบหนักชนกคุณ
ชนนีคือภูผา
ใหญ่พื ้นพสุนธรา
ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
[…] อนึง่ ข้ าคานับน้ อม
ต่อพระครู ผ้ กู ารุ ญ […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 14-15)
2. ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี แม้ จะเป็ นวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่จะเน้ นเรื่ องของการหลุด
พ้ นจากวัฏสงสารเป็ นหลัก แต่ก็ มีเนือ้ หาส่วนหนึ่งที่เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความตระหนักในความห่วงใยของแม่ผ่าน
ทางพฤติกรรมของพระนางมัทรี ซึง่ นับเป็ นพระคุณที่ผ้ เู ป็ นลูกควรตอบแทน ดังความว่า
[…] แม่ส้ พู ยาบาลบารุ งเจ้ าแต่เยาว์มา เจ้ ามิได้ ห่างพระมารดาสักหายใจ […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 27)
3. ไตรภูมิพระร่ วง ตอนมนุสสภูมิ เป็ นบทเรี ยนที่กล่าวถึงตอนการปฏิสนธิจนกระทัง่ คลอดของมนุษย์ซงึ่
แฝงไปด้ วยความยากลาบากของมารดา ทาให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักและสานึกในพระคุณของมารดา ดังตัวอย่างว่า
[…] คนผู้ใดจากแต่นรกมาเกิดนัน้ เมื่อคลอดออกตนกุมารนัน้ ร้ อน […] อีกเนือ้ แม่นนั ้ ก็พลอย
ร้ อนด้ วยโสด […] คนผู้จากแต่สวรรค์ลงมาเกิดนัน้ […] แลเนื ้อแม่นนก็
ั ้ เย็นด้ วยโสด […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2555: 140)
ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 4 ใฝ่ หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่ าเรี ยนทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
คัมภีร์ฉนั ทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ มีเนื ้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึง ความประพฤติของแพทย์ที่ต้องมี
ความรู้ ที่แท้ จริ ง โดยแพทย์ต้องเป็ นผู้ใฝ่ เรี ยนรู้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมซึง่ สอดคล้ องกับค่านิยมข้ อที่ 4 มีความว่า
ผู้ใดรู้ ในทางธรรม
เรี ยนเอาเป็ นนิจกาล

ให้ ควรยาอย่าโวหาร
เร่ งนบนอบให้ ชอบที
596

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

ครู พกั แลครู เรี ยน
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อักษรเขียนไว้ ตามมี
เพราะได้ เรี ยนจึง่ รู้ มา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 105)

ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 5 รั กษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
บทเรี ยนวรรณคดีที่มีความเชื่อมโยงกับค่านิยมข้ อนี ้มีอยู่ 2 เรื่ อง ได้ แก่
1. หัวใจชายหนุ่มเป็ นการพูดถึงเรื่ องราวของผู้ชายคนหนึง่ ที่ได้ ใช้ ชีวิตที่ผิดพลาด แต่แล้ วความผิดพลาดก็
สอนให้ เขารู้ ถงึ ค่านิยมของใช้ ชีวิตที่ถกู ต้ อง ตัวอย่างเช่นความเห็นที่ถกู ต้ องในวัฒนธรรมอันดีงามของการมีค่คู รอง
เพียงคนเดียวนับเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องซึง่ เป็ นการลดปั ญหาสังคมได้ อย่างหนึง่ ดังความตอนหนึง่ ว่า
[…] ฉะนัน้ จะมีที่หวังอยู่ก็แต่ที่ตวั ผู้หญิ งเองเท่านัน้ ; ถ้ าเมื่อไรผู้หญิ งไทยที่ดี ๆ พร้ อมใจกันตัง้
กติกาไม่ยอมเป็ นเมียคนที่เลี ้ยงผู้หญิงไว้ อย่างเลี ้ยงไก่เป็ นฝูง ๆ เท่านันแหละ,
้
ผู้ชายพวกมักมาก
ในกามจึง่ จะต้ องกลับความคิด และเปลี่ยนความประพฤติ. […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 134)
2. กาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์ เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร เป็ นวรรณคดีที่แสดงถึงวัฒนธรรมของไทยที่เกี่ยวข้ องกับ
การเดินทางทางน ้า ทังมี
้ การแทรกวิถีชีวิตของคนไทยในเนื ้อเรื่ อง วรรณคดีเรื่ องนี ้เป็ นบทเรี ยนหนึ่งที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน
ซาบซึ ้งถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของไทย เช่น การที่ผ้ หู ญิงไทยจะต้ องรู้ จกั ระมัดระวังตนให้ อยู่ในความ
งามแห่งมารยาทซึง่ เป็ นตัวอย่างของการรักษาวัฒนธรรมอันดีในเรื่ องของการปฏิบตั ิตน ดังความว่า
งามทรงวงดัง่ วาด
งามพริ ม้ ยิ ้มแย้ มพราย

งามมารยาทนาดกรกราย
งามคาหวานลานใจถวิล
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 97)

ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 6 มีศีลธรรม รั กษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ นื เผื่อแผ่ และแบ่ งปั น
ค่านิยมข้ อนี ้สามารถเชื่อมโยงกับบทเรี ยนในหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 4 – 6 ได้ 3 เรื่ อง คือ
1. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง เป็ นบทละครที่มีเนือ้ หากล่าวถึงการทาศึกระหว่างท้ าวดาหากับท้ าว
กะหมังกุหนิงเป็ นหลัก หากแต่เนือ้ เรื่ องตอนหนึ่ง แฝงข้ อคิดถึงการยึดมัน่ ในคาสัญญาของท้ าวดาหาที่มีต่อระตู
จรกาว่าจะให้ อภิเษกกับนางบุษบาจนเป็ นเหตุให้ ต้องทาสงครามกับท้ าวกะหมังกุหนิง ดังความว่า
[…]

อันอะหนะบุษบาบังอร
ได้ ปลดปลงลงใจให้ ปัน
ซึง่ จะรับของสูร่ ะตูนี ้
ฝูงคนทังแผ่
้ นดินจะนินทา

ครัง้ ก่อนจรกาตุนาหงัน
นัดกันจะแต่งการวิวาห์
เห็นผิดประเพณีหนักหนา
สิ่งของที่เอามาจงคืนไป
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 33)

2. บทละครพูดคาฉันท์เรื่ องมัทนะพาธาเป็ นวรรณคดีที่มีเนื ้อหากล่าวถึงความเจ็บปวดจากความรัก แต่
ตอนที่ปรากฏในหนังสือเรี ยนนันเป็
้ นองก์ที่ 1 ซึ่งมีความน่าสนใจอยู่ตอนหนึง่ ที่ตวั ละครสุเทษณ์เทพบุตรมีจิตสานึก
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ในความดี คือ สุเทษณ์ ต้องการให้ นางมัทนารั กตนด้ วยความจริ งใจที่ตนมีให้ มิใช่การบังคับด้ วยเวทมนตร์ ให้ รัก
ดังความว่า
อ๊ ะ! เราไม่ขอ ได้ นางละหนอ โดยวิธีนน!
ั้
เสียแรงเรารัก สมัครใจครัน อยากให้ นางนัน้ สมัครรักตอบ.
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 81)
3. สามก๊ ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ เป็ นตอนที่แสดงถึงการรักษาความสัตย์สญ
ั ญาของกวนอูที่
ได้ ให้ ไว้ แก่เล่าปี่ ว่าจะดูแลครอบครัวของเล่าปี่ เป็ นอย่างดี แม้ โจโฉจะใช้ อบุ ายอย่างไรกวนอู ก็ไม่หลงกลและยังยึด
มัน่ ในสัตย์สญ
ั ญานัน้ ความว่า
[…] เราจะขอปฏิบตั ิพี่สะใภ้ เราทังสอง
้ แลอย่าให้ ผ้ ใู ดเข้ าออกกล ้ากรายเข้ าถึงประตูที่อยู่ได้ […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2555: 66)
ในขณะเดียวกัน โจโฉที่ทุกคนเห็นว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมร้ ายก็นับว่ าเป็ นผู้ที่มีสตั ย์ สญ
ั ญาเช่นเดียวกับ
กวนอู กล่าวคือโจโฉยอมทาตามสัญญาที่กวนอูขอไว้ ทงั ้ 3 ประการเป็ นอย่างดี ดังตัวอย่างว่า
[…] จงเร่ งขึ ้นไปบอกแก่กวนอูวา่ ซึง่ สัญญาสามประการนันเรายอมแล้
้
ว […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2555: 68)
ค่ า นิ ย มหลั กของคนไทยข้ อที่ 7 เข้ าใจเรี ย นรู้ การเป็ นประชาธิ ปไตย อั นมี พระมหากษั ตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุขที่ถูกต้ อง
สาหรับค่านิยมข้ อที่ 7 นี ้ ไม่มีบทเรี ยนใดมีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับค่านิยมที่กาหนด
ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้ จักการเคารพผู้ใหญ่
เสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน ตอนขุนช้ างถวายฎีกา มีเนื ้อเรื่ องแสดงถึงการทาตามใจตนเองโดยไม่คานึงถึง
กฎหมายของจมื่นไวย ซึง่ พระพันวษาตรัสตาหนิวา่ บ้ านเมืองมีกฎหมายควรใช้ กฎหมายในการตัดสินปั ญหา หาก
ทุกคนทาตามใจตนเอง สังคมจะเกิดความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับค่านิยมข้ อที่ 8 ดังตัวอย่างว่า
[…]

อ้ ายหมื่นไวยทาใจอหังการ์
จะปรึกษาตราสินให้ ไม่ได้
ถ้ าฉวยเกิดฆ่าฟั นกันล้ มตาย

ตกว่าบ้ านเมืองไม่มีนาย
จึงทาตามน ้าใจเอาง่ายง่าย
อันตรายไพร่ เมืองก็เคืองกู […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2555: 37)

ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 9 มีสติร้ ู ตัว รู้ คิด รู้ ทา รู้ ปฏิบัติตามพระราชดารั สของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั
นิทานเวตาลเรื่ องที่ 10 พระนิพนธ์ น.ม.ส. มีเนื ้อเรื่ องสอดคล้ องกับค่านิยมข้ อที่ 9 ตรงที่แสดงถึงความตัง้
มัน่ ในสติของพระวิกรมาทิตย์ที่ทรงระลึกได้ วา่ การพูดคุยกับเวตาลคือการกระทาที่ขาดสติ ดังความว่า
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[…] พระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทนั แตก พอทรงนึกขึ ้นได้ ว่าการพาเวตาลไปส่งให้ แก่โยคีนนจะ
ั้
สาเร็ จได้ ก็ด้วยไม่ทรงตอบปั ญหา จึงเป็ นอันทรงนิ่งเพราะจาเป็ นแลเพราะสะดวก […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 88)
ค่ านิ ยมหลั กของคนไทยข้ อที่ 10 รู้ จักดารงตนอยู่โดยใช้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ดารั สของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รู้ จักอดออมไว้ ใช้ เมื่อยามจาเป็ น มีไว้ พอกินพอใช้ ถ้ าเหลือก็
แจกจ่ ายจาหน่ าย และพร้ อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้ อม เมื่อมีภูมิค้ ุมกันที่ดี
โคลนติดล้ อ ตอนความนิยมเป็ นเสมียน นาเสนอถึงความเห็นผิดในค่านิยมของสังคมไทยที่ส่งบุตรหลาน
ให้ ได้ รับการศึกษาสูงเพื่อรับราชการเป็ นเสมียน แต่การศึกษากลับไม่ได้ ช่วยในการพัฒนาประเทศ ทังเสมี
้ ยนกลับ
ใช้ ชีวิตที่ไม่ร้ ู จกั ความพอเพียงและไม่ร้ ู จกั อดออมจนทาให้ ขาดความมัน่ คงในชีวิต ดังความตัวอย่างว่า
[…] ในเงินเดือน 15 บาทนี ้ พ่อเสมียนยังอุตส่าห์ จาหน่ายจ่ายทรั พย์ ได้ ต่าง ๆ [...] ดูหนังอีก
อาทิตย์ละ 2 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย ต้ องไปกินข้ าวตามกุ๊กช้ อป […] เป็ นการเหลือวิสยั ที่เขาจะเก็บ
หอมรอมริ บไว้ ได้ […] ความยากจนข้ นแค้ นของเขานาเขาไปสู่ทางทุจริ ต […] ไม่ช้าก็คงได้ เข้ าไป
อยู่ในคุก แล้ วต่อไปก็เท่ากับอันตรธาน ตกลงเป็ นลงเอยอย่างน่าสังเวช […]
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 121-122)
ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 11 มีความเข้ มแข็งทัง้ ร่ างกายและจิตใจ ไม่ ยอมแพ้ ต่ออานาจฝ่ ายต่ าหรื อ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่ อบาปตามหลักของศาสนา
มงคลสูตรคาฉันท์ เป็ นวรรณคดีที่กล่าวถึงหลักธรรมอันเป็ นมงคลแก่ชีวิต 38 ประการ เช่น การละเว้ น
บาป สารวมในกาย งดเว้ นน ้าเมา และไม่ประมาทในธรรมทังปวง
้
ซึง่ ธรรมเหล่านีเ้ ป็ นเครื่ องให้ พ้นจากกิเลส ดัง
ความว่า
[…]

ความงดประพฤติบาป
สารวมวริ นทรี ย์
ความไม่ประมาทใน
ข้ อนี ้แหละมงคล

อกุศล บ่ ให้ มี
และสุรา บ่ เมามล
พหุธรรมะโกศล
อดิเรกอุดมดี
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2554: 164)

ค่ านิยมหลักของคนไทยข้ อที่ 12 คานึงถึงผลประโยชน์ ของส่ วนรวมและของชาติมากกว่ าผลประโยชน์
ของตนเอง
สามัคคีเภทคาฉันท์เป็ นบทเรี ยนที่จะพบว่าวัสสการพรหมณ์ คือบุคคลที่แสดงออกถึงการเสียสละตนเอง
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นสาคัญ โดยยอมแกล้ งให้ ตนนันถู
้ กลงโทษอย่างสาหัสเพื่อให้ ฝ่ายตรงข้ ามไว้ วางใจ
และลอบเข้ าไปทาลายฝ่ ายตรงข้ ามได้ อย่างมิต้องมีใครสงสัย ซึง่ สอดคล้ องกับค่านิยมข้ อที่ 12 ดังความว่า
ควรชมนิยมจัด
เป็ นเอกอุบายงาม

คุรุวสั สการพราหมณ์
กลงากระทามา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2555: 121)
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สรุป
ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อมโยงบทเรี ยนวรรณคดีวิจักษ์ กับค่านิยมหลักของคนไทยมี ความเชื่อมโยง
เนื ้อหาของบทเรี ยนกับเนือ้ หาของค่านิยมกัน เพียงบางส่วนเท่านัน้ ไม่ได้ เชื่อมโยงกันตลอดบทเรี ยนในแต่ละบท
หรื อตลอดเนื ้อความของค่านิยมในแต่ละข้ อ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ข้ อสามารถนามาเชื่อมโยงกับบทเรี ยนจากหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 4 – 6
ได้ เพียง 11 ข้ อ ค่านิยมที่ขาดไปคือ ข้ อที่ 7 เข้ าใจเรี ยนรู้ การเป็ นประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ที่ ถูกต้ อง เพราะไม่มีบทเรี ย นใดที่ มีเนื อ้ หากล่าวถึง ค่านิ ย มในข้ อนี ้ ค่านิ ยมที่ ส อดคล้ องและสามารถ
เชื่อมโยงกับบทเรี ยนได้ มากที่สดุ มี 3 ข้ อ ข้ อละ 3 บทเรี ยน ได้ แก่ ข้ อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
เชื่อมโยงกับเรื่ องนิราศนริ นทร์ ลิลิตตะเลงพ่ายและขัตติยพันธกรณี ข้ อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู บา
อาจารย์ เชื่ อมโยงกับเรื่ องบทนมัสการมาตาปิ ตุคุณและบทนมัสการอาจริ ยคุณ ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ มทั รี และไตรภูมิพระร่ วง ตอนมนุสสภูมิ และข้ อที่ 6 มีศีลธรรม รั กษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปั น เชื่อมโยงกับเรื่ องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง บทละครพูดคาฉันท์ เรื่ องมัทนะพาธาและสามก๊ ก ตอน
กวนอูไปรั บราชการกับโจโฉ ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงนับเป็ นสิ่งสาคัญสาหรั บครู ภาษาไทยที่จะได้ นาผลการวิจัยไป
ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
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การเปรียบเทียบการแปรของเสียงวรรณยุกต์ ภาษาญ้ อในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสกลนคร
The Comparison of Nyo Tonal Variation in Saraburi and Sakon Nakhon Province
ชณัญภิชา ภักดีไทย 1* และ อุมาภรณ์ สังขมาน1
Chananphicha Phugdeethai1* and Umaporn Sungkaman1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มุ่งศึกษาการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้ อที่พูดในจังหวัดสกลนคร (อาเภอเมือง)
กับจังหวัดสระบุรี (อาเภอหนองแซงและอาเภอแก่งคอย) ข้ อมูล ที่ ใช้ วิเคราะห์ รวบรวมจากเพศหญิ ง จานวน
54 คน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 อายุ 10-20 ปี กลุ่มที่ 2 อายุ 35-45 ปี และกลุ่มที่ 3 อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ผลการศึกษาพบว่า มีการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ 4 รู ปแบบ และจากการศึกษาเปรี ยบเทียบยังพบว่า อาเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี และอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์เพียง 1 รู ปแบบ ซึง่
เป็ นรู ปแบบที่ยังธารงเสียงวรรณยุกต์ดงเดิ
ั ้ มไว้ ในขณะที่อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีการแตกตัวของเสียง
วรรณยุกต์ 3 รู ปแบบ ตามกลุม่ อายุ ปรากฏการณ์นี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าอายุมีอิทธิพลต่อการแปรเสียงวรรณยุกต์

ABSTRACT
This article aims at analyzing tone splits of Nyo spoken in Sakon Nakon Province (Muang
district) and Saraburi Province (Nong Saeng district and Kaeng Khoi district). The data were collected
from 54 females, divided into three groups according to informants’ age, namely, G1 between 10-20,
G2 between 35-45, and G3 over 60. The results reveal that there are four patterns of tone split in the
Nyo language. It is also found that there is one pattern of tone split which maintains the original tone
system of Nyo in Nong Saeng district, Saraburi Province and Sakon Nakon Province while there are
three patterns of tone split correlated with three different aged groups in Kaeng Khoi district, Saraburi
Province. This phenomenon may reflect an influence of age on a tonal variation.

Key Words: Nyo, tonal variation, age, tone box, tone split
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คานา
ญ้ อ (Nyo) เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ขนาดใหญ่กลุ่มชาติพนั ธุ์หนึ่งในจังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ของประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ ญ้ออพยพเข้ ามาตัง้ ถิ่ นฐานในประเทศไทยและย้ ายถิ่ นที่ อยู่กระจายทั่วไปใน
จังหวัดต่าง ๆ ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี มหาสารคาม นครพนม
มุกดาหาร และขอนแก่น และในจังหวัดภาคกลาง ได้ แก่ สระบุรี นครสวรรค์ และปราจีนบุรี (เรื องเดช ปั นเขื่อนขัติย์,
2531: 47-50) กลุม่ ชาติพนั ธุ์ญ้อใช้ ภาษาญ้ อในการสื่อสาร
ธรรมชาติ ที่ ส าคัญ ประการหนึ่งของภาษาคือการเปลี่ ยนแปลง ภาษาญ้ อเป็ นภาษาหนึ่งที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงในพลวัตรโลกเช่นกัน ดังจะพบได้ จากงานวิจยั ของ นันตพร นิลจินดา (2532) ที่พบว่าผู้ใช้ ภาษาญ้ อมี
แนวโน้ มที่จะใช้ คาศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานมากขึ ้น นอกจากนีก้ ารศึกษาของพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล (2541) ยัง
พบว่าในพื น้ ที่ที่มีเขตภาษาของคนผู้ไท คนลาว และคนญ้ ออยู่ติดกัน มีปรากฏการณ์ การสัมผัสภาษาระหว่าง
ระบบเสี ย งวรรณยุก ต์ ภ าษาลาวกับ ระบบเสี ย งวรรณยุก ต์ ภ าษาญ้ อ เกิ ด ขึน้ อี ก ทัง้ การศึก ษาของกาญจนา
คูวฒ
ั นะศิริ (2524) ยังสนับสนุนเรื่ องระบบวรรณยุกต์ ภาษาญ้ อที่พูดในจังหวัดนครพนมว่ามีการแปรเสียงถึง 6
กลุม่
ดังนัน้ บทความนี จ้ ึงศึกษาการแปรของเสียงวรรณยุกต์ ภาษาญ้ อในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ
ภาคกลาง โดยพิจารณาจากการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ตามตัวแปรอายุ 3 กลุม่ อายุ สาหรับพื ้นที่ในการศึกษา
ครั ง้ นี ก้ าหนดให้ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็ นพื น้ ที่ ตัวแทนชุมชนภาษาญ้ อในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เนื่องจากอาเภอเมืองเพียงอาเภอเดียวเป็ นพื ้นที่ที่มีผ้ พู ดู ภาษาญ้ ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนพื ้นที่ตวั แทนชุมชน
ภาษาญ้ อภาคกลางนัน้ การศึกษานีไ้ ด้ เลือกจังหวัดสระบุรีซึ่งถือเป็ นเมืองหน้ าด่านสู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
โดยเลือกเก็บข้ อมูลที่อาเภอหนองแซงและอาเภอแก่งคอย สาเหตุที่เลือกพื ้นที่ในการเก็บข้ อมูล 2 พื ้นที่ จังหวัด
สระบุรีนัน้ เพราะในพื น้ ที่ เหล่านี ม้ ี กลุ่มประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อค่อนข้ างน้ อย อีกทัง้ ยังไม่มีการศึกษา
การแปรเสียงวรรณยุกต์ในพื ้นที่นี ้มาก่อน ดังนัน้ ผลการศึกษาที่ได้ อาจสะท้ อนให้ เห็นแนวโน้ มทางเสียงวรรณยุกต์
อันจะเป็ นประโยชน์ ส่วนหนึ่งในการวางแผนภาษาและนโยบายภาษาเพื่ออนุรักษ์ ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
ในประเทศไทย รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ ในการจัดทาแผนที่ภาษาที่มีความละเอียดและเป็ นปั จจุบนั มากขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในส่วนของอุปกรณ์ และวิธีการ ประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ ตอนแรกคือเครื่ องมือที่ ใช้ ใน
การศึกษา ขันตอนที
้
่สองคือการคัดเลือกผู้บอกภาษา และขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการเก็บข้ อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นเครื่ องมือสาหรับทดสอบเสียงวรรณยุกต์
และส่วนที่สองคือเครื่ องมือสาหรับการเก็บข้ อมูลเสียงและการวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์
1. เครื่ องมือสาหรับทดสอบเสียงวรรณยุกต์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ กล่องวรรณยุกต์ และรายการ
คา กล่องวรรณยุกต์ (tone box) ได้ ดดั แปลงจากกล่องวรรณยุกต์ของ Gedney (1972) ซึง่ ประกอบด้ วยแนวตังที
้ ่
แสดงประเภทของรู ปวรรณยุกต์ ส่วนแนวนอนแสดงประเภทของพยัญชนะต้ นที่ ประกอบในคา กล่าวคือแถว
แนวตัง้ A เป็ นตัวแทนของคาพยางค์เป็ นที่ไม่ปรากฏรู ปวรรณยุกต์ แถวแนวตัง้ B เป็ นตัวแทนของคาพยางค์ เป็ นที่
ปรากฏรู ปวรรณยุกต์เอก และแถวแนวตัง้ C เป็ นตัวแทนของคาพยางค์เป็ นที่ปรากฏรู ปวรรณยุกต์โท ส่วนแถว
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แนวตัง้ DL และ DS เป็ นตัวแทนของคาพยางค์ตายเสียงยาวและเสียงสันตามล
้
าดับ ส่วนในแถวแนวนอนของ
กล่องวรรณยุกต์ แบ่งเป็ น 4 แถว ได้ แก่ แถวแนวนอน 1 หมายถึงคาที่พยัญชนะต้ นมีสทั ลักษณะกักไม่ก้องพ่นลม
เสียดแทรก นาสิกเหลวและอัฒสระ แถวแนวนอน 2 หมายถึงคาที่พยัญชนะต้ นมีสทั ลักษณะกักไม่ก้องไม่พ่นลม
แถวแนวนอน 3 หมายถึ ง คาที่ พ ยัญ ชนะต้ น มีสัท ลัก ษณะกัก ที่ เส้ น เสี ย ง และแถวแนวนอน 4 หมายถึ ง ค าที่
พยัญชนะต้ นมีสทั ลักษณะก้ อง ส่วนที่สองเป็ นรายการคาทดสอบเสียงวรรณยุกต์ จานวน 60 คา ซึ่งพัฒนาจาก
วรรณยุกต์ในภาษาไทดังเดิ
้ ม (Li, 1977) ดัง Table 1 ส่วนรายการคาแบ่งตามเสียงพยัญชนะต้ น 4 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่มเสียงกักไม่ก้องพ่นลม กลุ่มเสียงกักไม่ก้องไม่พ่นลม กลุ่มเสียงกักที่เส้ นเสียง และกลุ่มเสียงก้ อง นอกจากนี ้
การศึกษานี ้ยังใช้ เกณฑ์ในการเลือกคา 3 ประการ ประการแรกเป็ นคาร่ วมเชื ้อสาย ประการที่สองเป็ นคาพยางค์
เดียว ประการสุดท้ ายเป็ นคาที่สร้ างโดยใช้ หลักเกณฑ์ทางสรี รสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics)
Tone checklist (adapted from Gedney, 1972)
A
B
C
a "leg"
a "galangal"
h a "five"
s i "color"
s i "four"
i "to defecate"
h u "ear"
u "to intimidate"
s u "fight"
paa "to throw"
p a "forest"
p a "aunt"
pii "year"
p i "flute"
tɕ i "to tickle"
puu "crab"
p u "grandfather"
t u "cabinet"
ʔaa "uncle/aunt" b a "shoulder"
b a "mad"
dee "good"
ʔ m "full"
d n "to wriggle"
ʔuum "swell"
ʔ u "garage"
ʔ m "to carry"
naa "uncle/aunt" m an "curtain"
n a "aunt"
liŋ "monkey"
i "odd"
l n "tongue"
ŋuu "snake"
u "pair"
w n "jelly"
Smooth syllables

Table 1

1

2

3

4

DL
DS
at "torn"
s k "tattoo"
it "scratch"
s p "ten"
s up "to smoke" s k "to ripen"
p at "to slice"
p t "to sweep"
tɕ ip "to pleat"
tɕ k "to peck"
tɕ up "to kiss"
tɕ k "colic"
b at "to cut"
d t "to bend"
b ip "to squeeze" d p "unripe"
d ut "to suck"
ʔ t "to plug"
at "to belt"
w t "temple"
ip "to pinch" m t "tightly"
l uk "son"
k "prison"
Checked syllables

2. เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลเสียงและวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ ประกอบด้ วย เครื่ องบันทึกเสียงแบบ
ดิจิตอลพร้ อมไมโครโฟน IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP ใช้ สาหรับบันทึกเสียง โปรแกรมตัดต่อ
เสียง Cool Edit Pro 2.1 ใช้ สาหรับตัดเสียงพูดของผู้บอกภาษาให้ เป็ นไฟล์ mp3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ PRAAT 5.1.44 และโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ใช้ ในการประมวลผล
การคัดเลือกผู้บอกภาษา
การศึกษานี ้คัดเลือกผู้บอกภาษาจากผู้ที่มีอวัยวะในการออกเสียงสมบูรณ์ ออกเสียงชัดเจน มีไหวพริ บ
และให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วงวัย โดยแต่ละช่วงวัยจะมีระยะห่างจากกันวัยละ 15 ปี ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1 เป็ นกลุม่ วัยรุ่ นซึง่ เป็ นตัวแทนของภาษาในอนาคตมีอายุระหว่าง 10-20 ปี กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มวัยกลางคน
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ซึง่ เป็ นตัวแทนของภาษาในปั จจุบนั มีอายุระหว่าง 35-45 ปี กลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มวัยชราซึง่ เป็ นตัวแทนของภาษาใน
อดีตมีอายุระหว่าง 60 ปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ปรับจากเกณฑ์ของพรวลี เข้ มแข็ง (2545) และเอกพล กันทอง (2550)
การศึกษานี ย้ ังเลือกผู้บอกภาษาที่ มี วุฒิการศึกษาไม่เกิ นระดับปริ ญญาตรี เพื่ อควบคุมตัวแปรด้ าน
การศึกษา นอกจากนี ้ยังควบคุมตัวแปรเพศเพื่อสนับสนุนให้ การวิเคราะห์เสียงในเชิงกลสัทศาสตร์ แม่นยาขึ ้นโดย
เก็บข้ อมูลเฉพาะเพศหญิงเท่านัน้ ตามเกณฑ์ของสมทรง บุรุษพัฒน์ (2543: 129) จ านวนผู้ บอกภาษามี ทั ง้ สิ น้
54 คน จากจังหวัดสกลนครและจังหวัดสระบุรี ซึง่ มีจานวนทังสิ
้ ้น 18 ตาบล ตาบลละ 3 คน และช่วงอายุละ 1 คน
การเก็บข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลแบ่งขันตอนออกเป็
้
น 2 ขันตอน
้
ขันตอนแรกคื
้
อการเก็บข้ อมูลภาคสนาม และขันตอนที
้
่
สองเป็ นการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้ อมูล ภาษา โดยให้ ผ้ ูบอกภาษาออกเสียงคาตามรายการคา (Table 1)
จากนัน้ บันทึกเสียงด้ วยเครื่ องบันทึกเสียงดิจิตอลพร้ อมไมโครโฟน จากนันตั
้ ดเสียงด้ วย Cool Edit Pro 2.1
วิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ด้วย PRAAT 5.1.44 ส่วนการประมวลผลใช้ โปรแกรม Microsoft Excel 2010

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดลองในการศึกษานี ้จะแบ่งออก 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์
ภาษาญ้ อตามตัวแปรอายุ ส่วนประเด็นที่สองคือการเปรี ยบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้ อของกลุ่มอายุ 3 กลุ่ม
ระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดสระบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ ภาษาญ้ อตามตัวแปรอายุ
การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้ อของผู้พดู ทัง้ 3 กลุม่ อายุ มีทงการแยกเสี
ั้
ยงและการรวมเสียง
วรรณยุกต์ จากข้ อมูลพบว่าการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์สามารถแบ่งได้ 4 แบบ ดัง Figure 1
A

pattern 1
B C DL DS

1
2 T1 T3 T4
3
4 T2

T1
T3

pattern 2
B C DL DS

A
1 T1
2 T2 T4 T3 T2 T1
3
4 T3 T2
T4

pattern 3
B C DL DS

A
1 T1
2 T2 T3 T4 T5 T1
3
4
T3

pattern 4
B C DL DS

A
1 T1
2 T2 T3
3
4

T4

Figure 1 The 4 patterns of tonal mergers and splits of Nyo language
1.1 การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ รูปแบบที่ 1 มีลกั ษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยุกต์
ตามกล่องวรรณยุกต์แนวตังเป็
้ น 2 ทาง ได้ แก่ A123-4 B123-4 C1-234 DL123-4 และ DS123-4 ส่วนแนวนอน
มี 2 ลักษณะ ได้ แก่ B123=C1=DL123 และ B4=C234=DL4 ซึ่งเป็ นลักษณะเด่นที่มีเพียง 3 ภาษาในภาษา
ตระกูลไท ได้ แก่ ญ้ อ กะเลิง และโคราช
การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ รูปแบบที่ 1 มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง ดังนี ้ หน่วย
เสีย งวรรณยุกต์ ที่ 1 (T1) มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ย่อย 2 หน่ วยเสีย ง ได้ แ ก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ย่อยที่ 1
กลาง-ตก-ขึน้ [325] ช่อง A123 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ย่อยที่ 2 กลาง-ขึน้ [34] ช่อง DS123 หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ที่ 2 (T2) กลางระดับ [33] ช่อง A4 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ที่ 3 (T3) กลาง-ตก [31] ช่อง B123 C1
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DL123 และช่อง DS4 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 (T4) กลาง-ขึ ้น-ตก [341] ช่อง B4 C234 DL4 ทังนี
้ ้ได้ แสดง
ค่าความถี่มลู ฐานหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทงั ้ 4 รู ปแบบ ใน Figure 2
1.2 การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ รูปแบบที่ 2 มีลกั ษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์ ตาม
กล่องวรรณยุกต์แนวตังเป็
้ น 2 และ 3 ทาง ได้ แก่ A1-23-4 B123-4 C1-234 DL123-4 และ DS123-4 ส่วน
ลักษณะการรวมเสียงวรรณยุกต์ในแถวแนวนอนมี 2 ลักษณะ ได้ แก่ C1=DL123 และ C234=DL4 ซึ่งเป็ น
ลักษณะที่เรี ยกว่า “บันไดลาว1” การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์รูปแบบที่ 2 มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง
ได้ แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 1 (T1) กลาง-ตก-ขึ ้น [325] ช่อง A1 และช่อง DS123 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 2
(T2) กลาง-ตก [32] ช่อง A23 B4 C1 และช่อง DL123 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 (T3) กลาง-ขึ ้น-ตก [341] ช่อง
A4 C234 และช่อง DL4 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 (T4) สูงระดับ [44] ช่อง B123 และช่อง DS4
1.3 การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ รูปแบบที่ 3 มีลกั ษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์ ภาพรวม
ตามกล่องวรรณยุกต์แนวตังเป็
้ น 2 ทาง ได้ แก่ A1-234 B123-4 C1-234 DL123-4 และ DS12-34 ส่วนลักษณะ
การรวมเสียงวรรณยุกต์ในแถวแนวนอน มี 2 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะแรกวรรณยุกต์ B4 รวมเสียงกับวรรณยุกต์
C234 และวรรณยุกต์ DL4 (B4=C234=DL4) ลักษณะถัดมาคือ วรรณยุกต์ C1 รวมเสียงกับวรรณยุกต์ DL123
(C1=DL123) การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์รูปแบบที่ 3 มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง ได้ แก่ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ที่ 1 (T1) กลาง-ตก-ขึ ้น [324] ช่อง A1 และช่อง DS12 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 2 (T2) ต่า-ขึ ้น-ตก
[231] ช่อง A234 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 (T3) สูงระดับ [44] ช่อง B123 และช่อง DS34 หน่วยเสียงวรรณยุกต์
ที่ 4 (T4) กลางระดับ-ตก [441] ช่อง B4 C234 และช่อง DL4 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 5 (T5) สูง-ขึ ้น [45]
ช่อง C1 และช่อง DL123
1.4 การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ รูปแบบที่ 4 มีลกั ษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์ภาพรวม
ตามกล่องวรรณยุกต์แนวตังเป็
้ น 2 ทาง ได้ แก่ A1-234 และ B1234 ส่วนลักษณะการรวมเสียงวรรณยุกต์ในแถว
แนวนอน คือ วรรณยุกต์ C รวมเสียงกับวรรณยุกต์ DL และ DS (C=DL=DS) การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์
รู ปแบบที่ 4 มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง ได้ แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 1 (T1) ต่า-ตก-ขึ ้น [324] ช่อง A1
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 2 (T2) ต่า-ขึ ้น-ตก [231] ช่อง A234 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 3 (T3) กลางระดับ [44] ช่อง
B1234 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 4 (T4) กลางขึ ้น-ขึ ้น [441] ช่อง C1234 และช่อง DL1234 และ DS1234

1

บันไดลาว คือ ลักษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์แบบ B1234 C1=DL123/C234=DL4 และ B≠DL ซึง่ เป็ นลักษณะบ่งชี ้ความเป็ น
ภาษาลาว (พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล, 2546: 127)
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tonal pattern 1

tone 1 [325]
tone 1 [34]
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tone 3 [31]
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tonal pattern 2
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tonal pattern 3

tonal pattern 4

tone 1 [324]
tone 2 [231]
tone 3 [44]
tone 4 [441]
tone 5 [45]

240
220
200
180
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280
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260
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tone 4 [44]

228
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tone 1 [215]
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Figure 2 The 4 tonal features of Nyo language
2. การเปรี ยบเทียบระบบวรรณยุกต์ ภาษาญ้ อระหว่ างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดสระบุรี
จากข้ อมูลการแตกตัวของเสียงวรรณยุก ต์ในข้ างต้ น เมื่อเปรี ยบเทียบตามกลุ่มอายุทงั ้ 3 กลุ่ม ของ
ผู้พูดในจังหวัดสกลนครกับจัง หวัดสระบุรีในอาเภอหนองแซงและอาเภอแก่งคอย พบว่ามีค วามแตกต่างกัน
ดังแสดงในตารางข้ างล่างนี ้
Table 2 The comparison of the 4 patterns of Nyo language
Muang district
Nong Saeng district
Kaeng Khoi district
Sakon Nakon Province
Saraburi Province
Saraburi Province
G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1
G2
G3
P1






P2

P3

P4

จาก Table 2 พบว่ามีการปรากฏใช้ การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์แบบที่ 1 ในทุกกลุม่ อายุ (G1-G3)
ในจังหวัดสกลนครและอาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ กาญจนา คูวฒ
ั นะศิริ
(2524) และ Chamberlain (1975) ส่วนอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีการใช้ วรรณยุกต์ในลักษณะของการ
แตกตัวแบบที่ 2 3 และ 4 กล่าวคือ กลุ่มที่ 1 (G1) ใช้ การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์แบบที่ 2 กลุ่มที่ 2 (G2)
ใช้ การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์แบบที่ 3 และกลุม่ ที่ 3 (G3) ใช้ การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์แบบที่ 4
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สรุ ป
การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ ในภาษาญ้ อตามตัวแปรอายุของจังหวัดสกลนครและจังหวัดสระบุรี
พบว่า มีระบบวรรณยุกต์ 4 แบบ แบบที่ 1 (P1) พบในผู้พูดทุก กลุ่มอายุในอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ส่วนแบบที่ 2 (P2) แบบที่ 3 (P3) และแบบที่ 4 (P4) ในอาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ปรากฏใช้ ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเที ยบระบบวรรณยุกต์ ภาษาญ้ อ
ระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดสระบุรี พบว่า ระบบวรรณยุกต์ภาษาญ้ อ อาเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรีมี
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงมากกว่ า ในอ าเภอหนองแซง จัง หวัด สระบุ รี และอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด สกลนคร
ผลการศึกษาครั ง้ นี ย้ ังชี ใ้ ห้ เห็นว่าอายุมีความสัมพันธ์ ต่อการแปรของเสียงวรรณยุกต์ ดังจะเห็นได้ จากในพืน้ ที่
ตาบลท่าคล้ อ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่พบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ 3 แบบ โดยกลุ่มที่ 3 จะธารง
เสียงวรรณยุกต์ในช่อง A และ B มากกว่าในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ อาจเป็ นไปได้ ว่า ชุมชน
ภาษาญ้ อในตาบลท่าคล้ อ อาเภอแก่งคอย อยู่ใกล้ เคียงชุมชนภาษาอื่น ๆ เช่น ไทยกลาง ยวน ลาวเวียง และ
ลาวอีสาน นอกจากการสัมผัสภาษาอื่น ๆ ดังกล่าวแล้ ว ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมยังอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภาษาอีกด้ วย
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ผลการสังเคราะห์ โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน
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บทคัดย่ อ
ผลการสังเคราะห์โครงการบริ การวิชาการโครงการพัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใช้ รายงานผลการดาเนินงานบริ การวิชาการในการสังเคราะห์ในครัง้ นี ้ จานวน
4 เรื่ อง พบว่าจากการให้ บริ การวิชาการกลุ่มเบอร์ เกอรี่ การให้ บริ การวิชาการกลุ่มนมแพะ โครงการต้ นแบบการ
จัดการธุรกิจชุมชนตาบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฏิบัติการจัดการกลุ่มเสื ้อผ้ าสตรี มสุ ลิม การพัฒนาต้ นแบบการ
จัดการธุรกิจชุมชนตาบล กลุ่มกะลามะพร้ าว การศึกษาในภาพรวมพบว่าคุณลักษณะของงานบริ การวิชาการ
พบว่าทัง้ 4 เรื่ องโครงการบริ ก ารวิช าการพัฒ นาไปในทางที่ ดีขึน้ จากการส ารวจติดตามระบบการจัด การ
การตลาด การบัญชีดีขึ ้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเป็ นงานเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น ในด้ าน
การบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละองค์ความรู้ ของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริ มให้
ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ ตามศาสตร์ ทางวิชาการ

ABSTRACT
The synthetic Outreach Pilot Project Management community. Faculty of Management Yala
Rajabhat University The report of the technical services in the synthesis of four in this matter. That of
providing technical group's bakery. Providing technical group goat milk. Project Management
Community Prototype Lake District training the management group of Muslim women's clothing.the
development of the business community the coconut the study found that the overall features of
academic services found that all four projects to improve academic services in a better way.A survey
of tracking systems,management,marketing ,accounting overall is better .Faculty of management
Yala Rajabhat University.It is a task for local development in management –related organizations
knowledge of individual discipplines with the faculty of management encourage the community to
learn the science academic
Keywords: The Service Academics synthesis,Faculty Management Sciences
*Corresponding author; e-mail address: backcivic@hotmail.com
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คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ มีพันธกิ จในการให้ บริ การทาง
วิชาการแก่สังคม โดยถ่ ายทอดเทคโนโลยี และองค์ ความรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ เป็ นที่ พึ่งพิ งและแหล่งอ้ างอิง ทาง
วิช าการ เสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสม สอดคล้ องอัน ก่อให้ เกิ ดความมั่นคง เข้ มแข็ ง แล ะพัฒนาของชุมชน
ตลอดจนส่ ง เสริ ม การมี บ ทบาททางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในการตอบสนอง ชี น้ าและเตื อ นสติ สัง คมของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยคานึงถึงความรั บผิดชอบต่อสาธารณะเพื่ อให้ เกิ ดการพัฒนาของชุมชนภายใต้ ปรั ชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตลอดจนเพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย สามารถด าเนิ น การบริ ก ารทางวิ ช ากา รตามจุ ด เน้ น ของ
มหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาการจัดการในนามสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ ดาเนินกิจกรรมโครงการบริ การแก่
ชุมชนโดยเริ่ มจากการสารวจความต้ องการของชุมชน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดหัวข้ อ หรื อรู ปแบบการ
ดาเนินงาน โดยจะดาเนินการตามศาสตร์ ทางวิชาการที่มีอยู่ในคณะวิทยาการจัดการเพื่อเป็ นการสร้ างประโยชน์
สูงสุดในการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการ จึงต้ องสังเคราะห์ งานบริ การวิชาการ ซึ่งได้ แบ่งการดาเนินการ
ออกเป็ น ารขัน้ ตอนคือ การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการสังเคราะห์ งานบริ การวิชาการแก่สงั คม การดาเนินก 3
สังเคราะห์งานบริ การวิชาการแก่สงั คม และการสรุ ปผลการสังเคราะห์งานบริ การวิชาการแก่สงั คม โดยการนาอง
ความรู้ เทคนิควิธีการ กระบวนการที่ได้ ดาเนิน มาจัดเป็ นองค์ความรู้ รวม สร้ างรู ปแบบโมเดลการบริ การวิชาการ
ในแต่ละสาขา เพื่อเผยแพร่ และนาไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนาท้ องถิ่นต่อไป
การสังเคราะห์งานบริ การวิชาการเป็ นกระบวนการที่ทาให้ ผ้ ดู าเนินการสามารถสรุ ปข้ อความรู้ รวมที่ได้
จากการบริ ก ารวิช าการที่ ได้ ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องในประเด็นเดีย วกัน ทาให้ ส ามารถนาผลการบริ การ
วิชาการไปใช้ ประโยชน์ได้ สอดคล้ องกับลักษณะของปั ญหา หรื อลักษณะของท้ องถิ่น การสังเคราะห์ผลการบริ การ
วิชาการเป็ นผลพลอยได้ จากการบริ การวิชาการปฏิบตั ิของผู้ดาเนินการที่นอกจากจะทาให้ ได้ ข้อสรุ ปที่ชดั เจน ยัง
นับเป็ นผลงานที่มีคณ
ุ ค่าขององค์กร ที่เกิดจากการสร้ างความรู้ ที่ผ่านการสะสมมาอย่างต่อเนื่องในการดาเนินการ
บริ การวิชาการ ในเงื่อนไข บริ บทของสถาบัน บุคลากร และท้ องถิ่น ที่มีความหลากหลาย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสังเคราะห์ งานวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นการสังเคราะห์ งานบริ การวิชาการผลการสังเคราะห์ โครงการบริ การ
วิชาการโครงการการพัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ที่ แล้ วเสร็ จในปี 5559มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานบริ การวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2 .เพื่อศึกษาวิธีดาเนินการในการดาเนินกิจกรรมบริ การวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ ที่ได้ จากการ
บริ การวิชาการ
3 .เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ โมเดลของการดาเนินงานบริ การวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
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ขัน้ ตอน กระบวนการการดาเนินงานการสังเคราะห์
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมงานผลการดาเนิ นงานบริ การวิชาการผลการสังเคราะห์ โครงการบริ การวิชาการโครงการการ
พัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่แล้ วเสร็ จ
ในปี 2559
ขันที
้ ่ 2 จัดอบรมให้ ความรู้ แก่คณาจารย์ ในเทคนิค การวิเคราะห์สงั เคราะห์องค์ความรู้ ของงานบริ การ
วิชาการ
ขั น้ ที่ 3 ศึ ก ษาการค้ น คว้ า รายงานผลบริ ก ารวิ ช าการ และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พื น้ ฐานของงานและ
วิธีดาเนินการ โดยแยกเป็ นกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี ้
- การให้ บริ การวิชาการกลุม่ กิจกรรมเบอร์ เกอรี่
- การให้ บริ การวิชาการกลุม่ กิจกรรมนมแพะ
- โครงการต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตาบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฎิบตั การจัดการกลุ่ม
เสื ้อผ้ าสตรี มสุ ลิม
- การพัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตาบล กลุม่ กะลามะพร้ าว
สังเคราะห์ ผ ลที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ า จ าแนกองค์ ค วามรู้ ตามแนวคิ ด รู ป แบบ 4 ขัน้ ที่ (Model) การ
ดาเนินงานของแต่ละกิจกกรม
ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือรายงานผลการดาเนินกิจกรรมบริ การวิชาการผลการสังเคราะห์โครงการ
บริ การวิชาการโครงการการพัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน ของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ที่แล้ วเสร็ จ
ในปี 5559 แยกตามกิจกกรม จานวน 4 กิจกรรม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มี 3 ชุดคือ แบบสารวจข้ อมูลเพื่อการสังเคราะห์และแบบสรุ ปข้ อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์งานวิจยั มีรายละเอียดดังนี ้
ชุดที่ 1 แบบบันทึกคุณลักษณะงานบริ การเป็ นการบันทึกข้ อมูลทัว่ ไปของคุณลักษณะงานบริ การวิชาการ
เช่น ชื่อเรื่ อง กลุม่ เป้าหมาย เทคนิควิธีการดาเนินงาน รู ปแบบการดาเนินงาน
ชุดที่ 2 แบบสรุ ปข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์ รูปแบบ โมเดลของการดาเนินงานบริ การวิชาการงานบริ การ
วิชาการ
ชุดที่ 3 แบบประเมินคุณภาพของการดาเนินงานกิจกรรมบริ การวิชาการจานวน 15 ข้ อ โดยใช้ เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี ้
1
เท่ากับ
ไม่สอดคล้ อง
2
เท่ากับ
สอดคล้ องน้ อย
3
เท่ากับ
สอดคล้ อง
4
เท่ากับ
สอดคล้ องมาก
แล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ เป็ นค่าเฉลี่ย และค่าเบียนเบนมาตรฐาน เพื่อจัดอันดับ หัวข้ อลักษณะงาน
บริ การวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั มีขนตอนการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. รวบรวมรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการบริ การวิชาการ ของอาจารย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการ และกรอก
ข้ อมูลลงในแบบบันทึก ตรวจสอบความถูกต้ อง เที่ยงตรงของการกรอกข้ อมูลจนได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
3. นาแบบสารวจงานวิจยั ที่รวบรวมมาลงสรุ ปในแบบสรุ ปข้ อมูลเพื่อการสังเคราะห์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
งานบริ การวิชาการจานวน 4 เรื่ อง มีเนือ้ หา ครอบคลุมคุณลักษณะงานบริ การวิชาการสรุ ปข้ อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์เพื่อสร้ างรู ปแบบ (โมเดล) การดาเนินงานแบ่งเป็ นตามสาขาวิชาสอนดังนี ้
1.การให้ บริ การวิชาการกลุม่ กิจกรรมเบอร์ เกอรี่ ทาการวิเคราะห์สงั เคราะห์โดยมี งานวิจยั ทังสิ
้ ้น จานวน
7 ศาสตร์ ประกอบไปด้ ว ย การจัด การ การตลาด การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ จากการสังเคราะห์ภาพรวมวัตถุประสงค์งานบริ การวิชาการ พบว่า วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อพัฒนาทักษะหรื อสร้ างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมบริ การ
วิชาการ ส่วนวิธีดาเนิ นงาน ทุกโครงการมีการดาเนิ นงานในลักษณะเดียวกันโดยแบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 3
ขันตอน
้
ประกอบด้ วยขันตอนการเตรี
้
ยมงานโครงการ ขันตอนการด
้
าเนินโครงการ และขันตอนหลั
้
งการดาเนิน
โครงการ ด้ านระยะเวลาดาเนินโครงการ ส่วนใหญ่มกั จัดในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม โดย
สถานที่ที่ใช้ ในการจัดโครงการบริ การวิชาการ มักจะเป็ นพื ้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยใน
สัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน การเลือกสถานที่ในการจัดโครงการบริ การวิชาการ จะมุ่งเน้ นให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมหรื อ
เพื่อความสะดวกของกลุม่ เป้าหมายที่เข้ ารับการอบรมเป็ นหลัก เช่น เลือกสถานที่ทาการกลุ่มอาชีพเบเกอรี่ ตาบล
ท่าสาป จังหวัดยะลา จากการสังเคราะห์ผลการดาเนินงาน จะเห็นได้ ว่าภายหลังการอบรม ทุกโครงการสามารถ
ทาให้ กลุ่มเป้าหมายเกินกว่าร้ อยละ 80 ของทัง้ หมด บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด อีกทัง้ ผลก าร
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้ บริ การวิชาการโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก
งานบริ ก ารวิ ช าการเบอร์ เกอรี่ จะเน้ น ศาสตร์ ด้านการบริ ห ารจัดการส่วนใหญ่ จะเน้ น เรื่ อง การคิ ด
สร้ างสรรค์ และการสร้ างไอเดีย ซึ่งสามารถจัดอบรมหรื อบริ การวิ ชาการได้ ทัง้ กลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการโอทอป และผู้ที่สนใจนอกจากเนือ้ หาอบรมที่ แตกต่างกันตามความถนัดและ
ชานาญของคณะกรรมการดาเนินงาน งานบริ การวิชาการมีการบูรณาการกับพันธกิจความเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
ที่แตกต่างกัน ซึง่ มีทงบู
ั ้ รณาการกับพันธกิจด้ านวิจยั การจัดการเรี ยนการสอนและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ในการทาขนมเบอร์ เกอรี่
ด้ วยเหตุนี ้ จึงสามารถสรุ ปเป็ นโมเดลของงานบริ การวิชาการเบอเกอรี่ รวมถึงสรุ ปทางการพัฒนางาน
บริ การวิชาการ เบอเกอรี่ ดังนี ้

612

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

development

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Providing academic services
to Group Bakery

marketing

Development
group
figure1 Model Bakery Outreach Group. Faculty of Management Yala Rajabhat University
2. การให้ บริ การวิชาการกลุ่มนมแพะ ธุรกิจทาการวิเคราะห์สงั เคราะห์โดยมี งานวิจัยทังสิ
้ ้น จานวน 4
ศาสตร์ ผลการสังเคราะห์ ในภาพรวมของ นมแพะ เพื่ อในการบริ การวิชาการ มุ่งเน้ นการน าองค์ ความรู้ ทาง
วิชาการมาประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์ จ ริ ง โดยมุ่งเน้ นให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของชุมชน ซึ่งมีความ
เป็ นอัตลักษณ์สงู นอกจากนี ้ การบริ การวิชาการ นมแพะ ยังมุง่ เน้ น การพัฒนาธุรกิจชุมชนซึง่ เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก
แต่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวัตถุประสงค์โครงการเพิ่มศักยภาพการประกอบวิชาชีพในชุมชน โดยนา
องค์ความรู้ ทางวิชาการสู่การปฏิบตั ิการจริ ง และเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ อาทิเช่น การผลิตนมแพะ การ
จัดการการตลาด การประชาสัมพันธ์ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่ การผลิตนมแพะ และการกลัน่ นมแพะองค์ความรู้
ทางวิชาการองค์ความรู้ ทางการ ถือเป็ นองค์ความรู้ หลักในการบริ การวิชาการ โดยบูรณาการกับการใช้ ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงและการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากนีก้ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากทรั พยากรในท้ องถิ่นเพื่อ
นาไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนวิธีการดาเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการได้ ถูกนามาใช้ ในการบริ การวิชาการ
ซึง่ รวมไปถึงการจัดกิจกรรม focus group เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลที่หลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพเชิงลึก ซึง่ ทาให้ ง่ายต่อ
การต่อยอด และบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ ทางการจัดการและความเฉพาะเจาะของแต่ละท้ องถิ่น โดยการ
ดาเนินบริ การวิชาการเป็ นโครงการต่อเนื่อง ซึง่ ทาให้ สามารถพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่อง โดย โครงการจะดาเนินงาน
ในเขตพื ้นที่ชมุ ชน โครงการบริ การทางวิชาการแก่เยาวชนในเขตพื ้นที่ จยะลา ได้ ดงั นี.้

Outreach Program

goat milk

Milk production

Bring academic
knowledge to
practical use.

integration

figure 2 Model for outreach group goat milk. Faculty of Management Science
Yala Rajabhat University
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3. โครงการต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตาบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฎิบตั การจัดการกลุ่มเสื ้อผ้ าสตรี
มุสลิ ม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมี งานวิจัยทัง้ สิน้ จานวน 4 เรื่ อง ผลการสังเคราะห์ พบว่าในภาพรวมมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการประกอบการในรู ปแบบการตัดเย็บที่ถูกต้ อง และเพื่อให้ ผ้ ูเข้ า
อบรมเพิ่มศักยภาพในการตัดเย็บ โดยเน้ นการบูรณการกับการเรี ยนการสอน การส่งเสริ มพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
สังคม สามารถใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ฝึ กอาชีพตัดเย็บเสื ้อผ้ า เกิดความชานาญในการตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี
ส่ ง เสริ ม นิ สัย ในการใช้ เวลาว่ า งให้ เป็ นประโยชน์ ใ นกลุ่ ม คณะ เสริ ม สร้ างกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาการฝี มือ
ผลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาทัง้ 4 ศาสตร์ การผลิต การบัญชี การตลาด นิเทศศาตร์ เน้ นความ
พึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ซึง่ ทัง้ 4 โครงการมีความพึงพอใจมากกว่า ร้ อยละ 80
โดยแสดงความพึงพอใจต่อโครงการฯ แยกเป็ นด้ าน จานวน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านคุณภาพการตัดเย็บ 2) ด้ านการ
ให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่และวิทยากร 3) ด้ านกระบวนการและขันตอนการตั
้
ดเย็บ สังคมทัง้ 4 โครงการฯ ภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก แต่มีด้านการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่และวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มากที่สดุ
ในภาพรวมของการบริ ก ารวิ ช าการของทัง้ 4 เรื่ อง มีข้ อเสนอแนะให้ จัดโครงการบริ ก ารวิ ช าการใน
ลักษณะนี ้ขึ ้นอีกเป็ นรุ่ นต่อรุ่ น เพื่อสามารถนาไปพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นได้ จริ ง เพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม เชิญ
วิทยากรในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องหลากหลายเพื่อเรี ยนรู้ จุดเด่น เน้ นการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ จัดให้ มีการทัศน
ศึกษา เรี ยนรู้ รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวในสถานที่จริ ง เพื่อศึกษากระบวนการตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี และนามา
พัฒนาในท้ องถิ่นได้ ซึง่ สามารถเขียนโมเดลโครงการบริ การวิชาการของตัดเย็บเสื ้อผ้ าสตรี ได้ ดงั นี ้

Knowledge of sewing women's
clothes.
Management

Participation
Internal departments and external

Learning Disabled

Developer Community

Figure 3 Model train operating management group of Muslim women's clothing.
4. ทาการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ โดยมี งานวิจยั ทังสิ
้ ้น จานวน 10 เรื่ อง ผลการสังเคราะห์ในภาพรวมของ
กิจกกรรมกะลามะพร้ าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนา โดยการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในกิ จกรรมการ
พัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตาบล กลุ่มกะลามะพร้ าว เช่นการบริ หารการจั ดการกลุ่ม การส่งเสริ ม
การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสร้ างเครื่ อข่ายกลุม่ ทังผู
้ ้ นาท้ องถิ่น สถาบันทางการศึกษา องค์กรภาครัฐ
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และเอกชน รวมไปถึงเยาวชนในท้ องถิ่ น สอดแทรกการบูรณาการกับการเรี ยนการสอน การวิจัย และบริ การ
วิชาการ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพื น้ ที่ที่ใช้ ในการจัดโครงการบริ การวิชาการ กะลามะพร้ าว
จัดที่ จัง หวัดปั ตตานี จ านวน 6 โครงการ และจัดที่ จังหวัดยะลา จานวน 4 โครงการ ใช้ วิธี การดาเนิ น งานใน
ลักษณะการจัดอบรม มีวิธีการดาเนินงาน 3 ขันตอน
้
คือขันเตรี
้ ยมการขันการด
้
าเนินงานขันประเมิ
้
นผลโดยเริ่ มต้ น
จากการส ารวจความต้ องการและสภาพปั ญหาในชุมชน มีก ลุ่มเป้ าหมายที่ แตกต่างกัน อาทิ เช่น เป็ นกลุ่ม
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรี ยน เยาวชน ประชาชนทัว่ ไป สมาชิกกลุ่มอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขและ
วิสาหกิจชุมชนผลการดาเนินงานในการจัดโครงการบริ การวิชาการ แต่ละโครงการบริ การวิ ชาการผู้เข้ ารั บการ
อบรม จะมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ นันหมายถึ
้
งว่า ชุมชนมีความสนใจและเข้ าใจในหลักการ
บริ หารจัดการกลุ่มทากะลามะพร้ าวเพิ่มขึน้ สร้ างผลดีต่อการสร้ างให้ เกิดฝี มือในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไปสามารถเขียนโมเดล ดังต่อไปนี ้

The integration of research

Learning and teaching

Outreach Program
- communication
-Public relations
- Marketing Communications

Community
Development

Cultural integration
Figure 4 Model for Sustainable Tourism Management Yala Rajabhat University

สรุป
ผลการสังเคราะห์โครงการบริ การวิชาการโครงการการพัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใช้ รายงานผลการดาเนินงานบริ การวิชาการ ในการสังเคราะห์ในครัง้
นี ้ แบ่งตามศาสตร์ ในคณะวิทยากาจัดการ ซึงประกอบด้ วย 4 กิจกกรมิการให้ บริ การวิชาการกลุ่มกิจกรรมเบอเกอ
รี่ การให้ บริ การวิชาการกลุม่ นมแพะ โครงการต้ นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตาบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฎิบตั
การจัดการกลุ่มเสือ้ ผ้ าสตรี มุสลิม การพัฒนาต้ นแบบการจัดการธุรกิ จชุมชนตาบล กลุ่มกะลามะพร้ าว ผล
การศึกษาในภาพรวมพบว่าคุณลักษณะของงานบริ การวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา จะเป็ นงานเพื่ อพัฒ นาท้ องถิ่ น ในด้ านการบริ ห ารจัด การที่ เกี่ ย วข้ องกับ แต่ล ะสาขาวิ ช าภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ส่งเสริ มให้ ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ ตามศาสตร์ ทางวิชาการ ตามความถนัดของบุค ลากรในคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งจาแนกเป็ นตามสาขาวิชา สร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่คนในท้ องถิ่ น เพื่ อสามารถนามา
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ประยุกต์ใช้ ได้ จริ งในสังคมเกิดวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมใน รู ปแบบการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โดยแบ่งขันตอนการด
้
าเนินงานเป็ น 4 ขันตอน
้
คือขันเตรี
้ ยมงาน ขันด
้ าเนินงาน และขัน้
สรุ ปผล ขัน้ การติดตามหลังการให้ บริ การวิชาการ โดยเริ่ มต้ นจากการสารวจความต้ องการและสภาพปั ญหาใน
ชุมชน ผู้ที่เข้ าร่ วมกิ จกรรมบริ การวิชาการส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ในท้ องถิ่ นประชาชน และ
เยาวชนในพื ้นที่ ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้ แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดทาสรุ ปผลการ
ดาเนินงาน ซึง่ จะประกอบด้ วย 7 ด้ าน คือ 1) ด้ านคุณภาพการให้ บริ การ 2) ด้ านการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่และ
วิทยากร 3) ด้ านกระบวนการและขันตอนการให้
้
บริ การ 4) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก 5) ด้ านการเป็ นผู้เตือนสติ
สังคม 6) ด้ านการชี ้นาสังคม 7) ด้ านการตอบสนองความต้ องการของสังคม ซึง่ ใช้ เกณฑ์ความพึงพอใจร้ อยละ 80
ของผู้เข้ าร่ วมทังหมด
้
เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของการดาเนินงานกิจกรรมบริ การวิชาการ ประเมินโดยอาจารย์ใน
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 20 คน เป็ นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 12 คน ผลปรากฏว่า กระบวนการใน
การดาเนิ นโครงการบริ การวิชาการมีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.62ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87
รองลงมา คือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมมีระดับค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.74 ในส่วนของข้ อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการบริ การวิชาการมี
ความสอดคล้ องกับชื่อเรื่ อง มีระดับ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42
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การจัดการองค์ กรหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นในเขตภาคใต้
Enterprise Management Local Newspaper In The South.
พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์1* และอัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์1
Phikunthip Yurapan1* and Attanan Techopisalwong1

บทคัดย่ อ
"การจัดการองค์ กรหนังสื อพิ มพ์ ท้ องถิ่ นในเขตภาคใต้ " ใช้ วิ ธี การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth
Interviews) เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการจัดการองค์กร ประกอบด้ วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดเข้ าทํางาน
การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ ส่วนปั จจัยที่ มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์ กร
หนังสือพิมพ์ ภายใต้ การบริ หารงานจัดการองค์กร พบปั จจัยภายใน ได้ แก่ การจัดโครงสร้ างองค์กร ความเป็ นเจ้ าของ
ธุรกิจโรงพิมพ์ การจัดจ้ างพนักงาน และปั จจัยภานอก ได้ แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์ สภาพเศรษฐกิจ ผู้อ่าน ผู้โฆษณา
ผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่น และความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ที่จะส่งผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรของแต่ละองค์กรที่
เหมือนหรื อแตกต่างกัน นอกจากนี ้จะทําให้ เห็นความต่างระหว่างการจัดการองค์กรโดยแบ่งจากลักษณะโครงสร้ าง
ขนาดขององค์กร ประกอบด้ วยองค์กรขนาดเล็ก และองค์กรขนาดกลาง เมื่อเกิดการเปรี ยบเทียบลักษณะการจัดการ
และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องจะปรากฎความแตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั ในการศึกษาจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขต
ภาคใต้

ABSTRACT
The study found that the corporate management includes planning, organizing, organizing
the work of directing, coordinating, reporting and budgeting factors that affect the handling characteristics
newspaper organizations. Under the management of enterprise management. Internal factors include the
organizational structure. Ownership Printing Business Recruitment En outside factors, including economic
conditions, printing technology, readers, advertisers, an influential local religious and cultural beliefs that
affect the handling characteristics of each enterprise organizations alike or different. In addition to making
the difference between the corporate management structures, divided by the size of the organization.
Consists of small enterprises and medium-sized enterprises when comparing the handling characteristics
and related factors appear to differ markedly in education management organizations, the local newspaper
in the southern region.

Key Words: local newspaper, management, southern
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกมิติทงั ้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปั จจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิจทํา
ให้ เกิดการติดต่อสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนทางด้ านข้ อมูล เป็ นผลทําให้ ข้ อมูลมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต และ
ส่งผลต่อการบริ หารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ จะทําหน้ าที่ในการชี ใ้ ห้ คนในท้ องถิ่นเห็นและเข้ าใจเหตุการณ์
ปรากฎการณ์ ปั ญหา ความรู้ สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒ
ั นธรรมของคนในท้ องถิ่นนัน้ เป็ นหลัก หรื อ
หากมีเรื่ องอื่นอยู่บ้างก็เป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับสังคมท้ องถิ่น (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2542, น.26) ใน
สภาวะการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจหนังสือพิมพ์ (newspaper) ไม่ได้ ต่างอะไรกับปั ญหาของธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ระดับชาติ (national newspaper) ที่มีการแข่งขันสูงเพิ่มมากขึ ้นด้ วยปั จจัยต่างๆ ทังกระแสโลกาภิ
้
วัตน์ ลักษณะทางกายภาพ และวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นที่มีลกั ษณะความแตกต่างกัน เพื่อมุง่ เน้ นวิธีการสร้ าง
รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรวมไปถึงการมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาหรื อเสนอความคิด เพื่อเป็ นการพัฒนาท้ องถิ่น
องค์กรหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นในภาคใต้ เป็ นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยสร้ างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของท้ องถิ่นได้ อย่างมี
ความใกล้ ชิด ทังยั
้ งมีผ้ รู ับสารจํานวนมาก หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีแนวโน้ มการผลิตที่จะลดลง เนื่องจากไม่มีการจด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคล เนื่องจากต้ องชําระเสียภาษี ซึง่ ข้ อเท็จจริ งปรากฏว่าการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลจะช่วย
เรื่ องการทํางบประมาณการเงิน และสินทรัพย์ที่นํามาลงทุนสามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ ทําให้ หนังสือพิมพ์
จะมีกําไรมากขึ ้นเพราะเสียภาษี น้อยลง ส่วนการบริ หารงานข่าวพบว่า ระยะเริ่ มต้ นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี
การวางแผนทํางานมาก่อน ส่งผลต่อการขยายช่องทางการหารายได้ เพิ่ม เช่น การขยายเป็ นเคเบิลทีวี วิทยุชุมชน
ถือเป็ นช่องทางหนึง่ ทําให้ ธุรกิจอยู่รอด สําหรับการบริ หารด้ านการเงิน ยังทําได้ ไม่ดี เพราะไม่มีการจัดการระบบที่
ดี ไม่มีการบันทึกยอดรายได้ และรายจ่าย จึงทําให้ เห็นว่าแนวโน้ มการปรับตัวของการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นมีปริ มาณลดลง เช่นเดียวกับการสํารวจองค์กรหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ทําให้ สังเกตได้ จากมี
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ มีจํานวน 81 ฉบับ (ทําเนียบสื่อมวลชนสํานักงานประชาสัมพันธ์ประจําจังหวัด, 2559)
ซึ่งถือว่าเป็ นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่ทําให้ ในท้ องถิ่นได้ รับรู้ และรวมไปถึงการมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหา
หรื อเสนอความคิด เพื่อเป็ นการพัฒนาท้ องถิ่น การบริ หารงานองค์กรหนังสือพิมพ์มีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเพิ่มขึ ้นจาก
องค์กรธุรกิจทั่วไป โดยลักษณะการจัดการองค์กรที่ประกอบด้ วย การวางแผนงานองค์กร การจัดการโครงสร้ าง
องค์ กร การจัดรั บบุคคลเข้ าทํ างาน การประสานงาน การอํานวยการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการ
จัดสรรงบประมาณใช้ จ่ายในองค์กร ปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ องมีผลต่อบีบคันทํ
้ าให้ เนื ้อหาในหนังสือพิมพ์เ อนเอียงแต่
ด้ วยรู ปแบบความสัมพันธ์ ของการบริ หารงานองค์กรทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการจัดสรรคนโดยการจําแนกหน้ าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงและการพยายามลดต้ นทุนและเพิ่มรายได้ ให้ สามารถอยู่รอดได้ อย่างมีกําไร
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จากปั จ จัย ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมจะส่ ง ผลต่ อ การ จัด การองค์ ก ร
หนังสือพิ มพ์ ท้องถิ่ นอย่างไร ทางผู้วิจัยจึงต้ องการทํ าวิจัย เพื่ อศึกษาลักษณะการจัดการองค์ กรหนังสือพิ มพ์
ท้ องถิ่ นในเขตภาคใต้ เพื่ อศึกษาปั จ จัยที่ เกี่ ย วข้ องที่ มีผลต่อแนวทางอนาคต การจัดการองค์ กรหนังสื อพิ มพ์
ท้ องถิ่นในเขตภาคใต้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีผลต่อการจัดการขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคใต้

ปั ญหานาการวิจัย
1. ลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ เป็ นอย่างไร
2. ปั จจัยอะไรที่มีผลต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้

ขอบเขตโครงงาน
ผู้วิจยั มุง่ ศึกษาลักษณะการจัดการองค์กร และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีผลต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์
ที่ ทําให้ เกิ ดการส่งผลต่อการปรั บตัวเชิ งโครงสร้ างในลักษณะการบริ หารงานขององค์ กรหนังสือพิ มพ์ ท้องถิ่ น
ระยะเวลาในการวิจยั ตังแต่
้ เดือนเมษายน – ตุลาคม 2559

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถสะท้ อนลักษณะการจัดการองค์ กรหนังสือพิ มพ์ ท้องถิ่ นที่ มีความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ กรที่
แตกต่างกัน นํามาปรับปรุ งการบริ หารจัดการให้ เหมาะสมกับองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ในยุคดิจิทลั
2. สามารถอธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงของสัง คมที่ มี ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องส่ ง ผลต่ อ การจั ด การองค์ ก ร
หนัง สื อ พิ ม พ์ ท้ องถิ่ น นํ า มาปรั บ ใช้ กับ การจัด การองค์ ก รหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น ในเขตภาคใต้ ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานมากขึ ้น
3. สามารถนําข้ อมูลปั จจัยที่สง่ ผลต่อการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ มาปรับใช้
กับการจัดการองค์ กรหนังสือพิ มพ์ ให้ เหมาะสมกับการพัฒนาจุดยืนหรื อสร้ างแนวนโยบายเพื่ อตอบสนองการ
บริ หารงานแต่ละองค์กรให้ กลายเป็ นสื่อสะท้ องสังคม

วิธีการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. การเลือกตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ (Stratified sampling) โดยเลือก 4 จังหวัด จาก 14 จังหวัดในภาคใต้
แบ่งตามลักษณะภูมิภาคของการท่องเที่ ยวเป็ น ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก และ ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก โดยใช้ เกณฑ์
จัง หวัด ที่ มี จํ า นวนหนังสื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น วางจํ าหน่ ายมากที่ สุด 2 ลํ าดับ แรก ของแต่ ล ะฝั่ ง ได้ แ ก่ ภาคใต้ ฝั่ ง
ตะวันออก ได้ แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก ได้ แก่ จังหวัดตรัง และจังหวัดภูเก็ต
2. การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกตัวแทนองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จังหวัดละ 1 ฉบับ การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ เกณฑ์คดั เลือกจากจํานวนยอดพิมพ์สงู สุดของแต่ละจังหวัด
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ใช้ แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ลักษณะการจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องมีผลต่อ
การจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตามประเด็นคําถาม

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ เครื่ องมือในการวิจยั โดยการใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews)
การสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยผู้วิจยั จะมีประเด็นคําถามเฉพาะที่ต้องการคําตอบไว้
จํานวนหนึง่ ในขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ มีอิสระในการให้ ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ ได้ ซงึ่ ลักษณะของ
ข้ อมูลตามที่ ผ้ ูวิจัยต้ องการนํ ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ อย่างละเอียดเกิ ดความสมบูรณ์ ของเนือ้ หาได้ อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้นในกระบวนการต่อไป รายชื่อรายชื่อผู้บริ หาร และผู้ชํานาญการตําแหน่งกองบรรณาธิการองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4 ฉบับ 4 จังหวัด ได้ แก่ คุณเถลิงชนะ นิสสัยสรการ เจ้ าของหนังสือพิมพ์สรุ าษฎร์ องศา 063
คุณ ภูวสิ ษ ฏ์ สุก ใส ผู้อํา นวยการหนังสื อพิ มพ์ ภ าคใต้ โ ฟกัส คุณ สกนธ์ สิ น ไชย เจ้ าของและบรรณาธิ ก าร
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ และคุณเชาวพงศ์ เมฆารักษ์ กลุ ผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์เสียงใต้

การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือ เชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และความเหมาะสมของคําถามในเครื่ องมือวิจยั และขอคําแนะนําในการปรับปรุ งแก้ ไข ก่อนนําไปเก็บ
รวบรวมข้ อมูล จํานวน 3 คน ได้ แก่ คุณสิวะ พันธภาค ประธานผู้ สื่ อ ข่ า วนั ก หนัง สื อ พิ ม พ์ ภ าคใต้ ต อนบน คุ ณ
สาธิต รักกลม บรรณาธิการบริ หารหนังสือพิมพ์รักบ้ านเกิด และอาจารย์ ดร.เมธาวี แก้ วสนิท นักวิชาการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษาการเปรี ยบเที ยบลักษณะการจัดการองค์ กรหนังสือพิ มพ์ ท้องถิ่ นในเขตภาคใต้ โดยการ
เปรี ยบเทียบลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ภายใต้ กรอบแนวคิดของกูลิค และเออร์
วิค (Gulick and Urwick, 1973, อ้ างถึงใน สาคร สุขศรี วงศ์ , 2555, น. 46) ที่ได้ เสนอหลักการ กระบวนการ
จัด การประกอบด้ วยขัน้ ตอนที่ สํ า คัญ 7 ประการ หรื อเรี ย กว่ า POSDCORB ประกอบด้ ว ย การวางแผน
(planning) การจัด องค์ ก ร (organizing) การจัด เข้ า ทํ า งาน (staffing) การอํ า นวยการ (directing)
การประสานงาน (co-ordaining) การรายงาน (reporting) และงบประมาณ (budgeting)
เมื่อเปรี ย บเที ย บลัก ษณะการจัดการองค์ ก รหนังสื อพิ มพ์ พบว่า ปั จ จัย ส่งผลต่อการจัดการองค์ ก ร
เหมือนกัน สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ปั จจัย ได้ แก่ การวางแผนตามระยะเวลา ประกอบด้ วย เป้าหมายของการ
วางแผนองค์กรในระยะสัน้ และระยะยาว การประสานงานระหว่างองค์กรเพื่อของความร่ วมมือจากภาครัฐ และ
หน่วยงานเอกชน รายงานความคืบหน้ าคือ การรายงานก่ อนการดําเนินงาน ขณะการดําเนินงาน และหลังการ
ดําเนินงาน เพื่อเป็ นการกระตุ้นการวางแผนและสามารถประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์ ที่กําลังจะเกิดขึน้ ได้ ใน
ระยะเวลาที่ ต้องดําเนิ นงาน และงบประมาณ ส่วนรายได้ ที่ได้ มาจากการขายหนังสือพิ มพ์ และการขายพื น้ ที่
โฆษณา รวมทังรายจ่
้
ายสําหรับกระบวนการผลิตโรงพิมพ์
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ในส่วนของตัวแปรที่มีผลต่อการจัดการองค์กรที่ทําให้ เกิดความแตกต่างในลักษณะการบริ หารงานและ
การจัดการองค์กรนัน่ คือการใช้ เกณฑ์แบ่งโดยขนาดขององค์กร จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการจัดการองค์กร
โดยใช้ เกณฑ์ ขนาดองค์ กรส่งผลต่อการจัดการองค์ กรที่ แตกต่า งกัน สามารถแบ่งได้ เป็ น 6 ปั จจัย ได้ แก่ การ
วางแผนตามวัตถุประสงค์ ทัง้ ในเชิ งธุรกิ จ และวางแผนเชิ งสังคม ต่อมาคือการจัดการองค์ กร จะมีลักษณะ
แตกต่างกันโดยวิธีการจัดแผนกงานตามหน้ าที่ และการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต ส่วนการจัดเข้ า
ทํางานในองค์ กร โดยระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้บริ หาร ในลักษณะความ
แตกต่างของการอํานวยการ ในฐานะบทบาทของผู้บริ การการสัง่ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แบบเป็ นทางการ และ
ไม่เป็ นทางการ และการสั่งการด้ วยวาจา ผ่านการสื่อสารระหว่างบุคคล หรื อการใช้ เทคโนโลยี ในการสื่อสาร
วิธีการประสานงานภายในองค์กรก็จะต่างกันตามขนาดขององค์กรขึ ้นอยู่กบั การสื่อสารกับผู้บริ หาร หรื อบุคลากร
ในองค์กร และงบประมาณรายจ่ายขององค์กรในส่วนของการจ้ างพนักงาน และค่าใช้ จ้างสําหรั บกระบวนการ
ผลิตในแง่ของปั จจัยความเป็ นเจ้ าของโรงพิมพ์
การศึกษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องต่อ การจัดการองค์ กรหนังสือพิ มพ์ ท้องถิ่ นในเขตภาคใต้ จะ
ปรากฎในกระบวนการบริ หารงานขององค์กรที่ แตกต่างกัน ที่ มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิ มพ์
ภายใต้ การบริ หารงานจัดการองค์กรทังปั
้ จจัยภายใน ได้ แก่ การจัดโครงสร้ างองค์กร ความเป็ นเจ้ าของธุรกิจโรง
พิมพ์ การจัดจ้ างพนักงาน และปั จจัยภานอก ได้ แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์ สภาพเศรษฐกิจ ผู้อ่าน ผู้โฆษณา ผู้มี
อิทธิพลในท้ องถิ่น และความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ที่จะส่งผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรของแต่ละองค์กรที่
เหมือนหรื อแตกต่างกัน โดยผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับที่มีผลต่ อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นในเขตภาคใต้ โดยเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการองค์กรที่ตา่ งกันทัง้ 4 องค์กร
เมื่อเปรี ยบเทียบจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีผลต่อการจัดการองค์ กร พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่ ที่ส่งผลต่อ
การจัดการองค์กรที่แตกต่างกัน ปรากฎปั จจัยภายในที่มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
เขคภาคใต้ ได้ แก่ การจัดโครงสร้ างองค์กร คือ รู ปแบบของการจัดแบ่งหน้ าที่แผนกตามสายงาน และการจัดแบ่ง
ตามกระบวนการผลิตโดยขึ ้นอยู่กบั ขนาดของการบริ หารงานภายในองค์กร ต่อมาคือความเป็ นเจ้ าของธุรกิจโรง
พิมพ์ ที่มีผลต่อการการวางแผนภายในองค์ กร คือ การวางแผนตามระยะเวลาการบริ หารงานองค์กร และการ
วางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการดําเนินงาน การจัดจ้ างพนักงานมีปัจจัยการจัดจ้ างพนักงานมีผล
ต่อลักษณะการจัดการองค์ กรในส่วนของการจัดคนเข้ าทํ างาน ซึ่งลักษณะการบริ หารงานของการจัดคนเข้ า
ทํางานขององค์กร โดยระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ ซึง่ ปั จจัยภายในที่เกี่ยวข้ องที่มีผลต่อการจัดการองค์กร
ประกอบด้ วยลักษณะการวางแผนองค์กรตามระยะเวลา การวางแผนองค์กรตามระยะวัตถุประสงค์การจัดตัง้
องค์กร และลักษณะการจัดการองค์กรในส่วนของการบริ หารจัดคนเข้ าทํางานองค์กรเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันจากการศึกษาพบตัวแปรที่ มีผ ลต่อการจัดการองค์ ก รที่ ทํ าให้ เกิ ดความแตกต่างใน
ลัก ษณะการบริ ห ารงานและการจัดการองค์ ก รปรากฎปั จ จัย ภายนอกที่ มีผ ลต่อลัก ษณะการจัดการองค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขคภาคใต้ ได้ แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์เป็ นลักษณะการครอบครองเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ถือ
โรงพิมพ์เป็ นขององค์กร และเจ้ าโรงพิมพ์เอกชน ต่อมาคือสภาพเศรษฐกิจ ต้ นทุนการผลิตหนังสือพิมพ์แต่ละครัง้
ออกมาค่อนข้ างสูงจึงทําให้ เกิดการลดจํานวนการผลิตในแต่ละครัง้ ที่ตีพิ มพ์ และลดจําหน้ าในฉบับ ผู้อ่านส่งผล
ต่อลักษณะการวางแผนตามวัตถุประสงค์เชิงสังคมที่ตอบสนองความเป็ นสื่อที่ต้องสร้ างสรรค์สงั คมท้ องถิ่นด้ วย
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คือ กลุม่ คนทัว่ ไป กลุม่ ข้ าราชการ และกลุ่มนักวิชาการ ผู้โฆษณาส่งผลต่อการจัดการองค์กรสําหรับลักษณะการ
จัดการองค์กรงบประมาณส่วนของรายได้ ผลของการการดําเนินงานสามารถแบ่ง โดยผู้ลงโฆษณา คือ หน่ วยงาน
ธุร กิ จ เอกชน และนัก การเมืองท้ องถิ่ น รวมทัง้ ผู้มีอิท ธิ พ ลในท้ องถิ่ น จะส่งผลต่อสํ าหรั บ ลักษณะรายงานผล
การดําเนินงานด้ วยลักษณะความสัมพันธ์ ขององค์กรกับผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่นมีผลต่อการจัดการองค์กรในส่วน
ของการรายงาน การนํ าเสนอเนื อ้ หาในหนังสื อ พิ มพ์ ที่ มี ผ ลต่อ การนํ าเสนอเนื อ้ หาในหนังสื อ พิ มพ์ มีผ ลต่ อ
หน่วยงานธุรกิจที่ต้องการลงโฆษณา และมีผลต่อการทํางานของผู้สื่อข่าว และความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เป็ น
ปั จจัยทางลักษณะของสังคมวัฒนธรรม มีผลต่อการจัดการองค์ กรในแง่ของการวางแผนการดําเนิ นงาน และ
ลักษณะการประสานงานทังภายใน
้
และภายนอกองค์กร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของการอยู่รวมกันบนความ
หลากหลายทางศาสนาในท้ องถิ่น และลักษณะการจัดการองค์กรในการประสานงานองค์กรทัง้ ภายนอก และ
ภายในองค์กร ทังต้
้ องคํานึงถึงวัฒนธรรมการดํารงอยู่และแนวทางปฏิบตั ิที่มีความหลากหลาย
นอกจากนี ้ปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้ องที่มีผลต่อการจัดการองค์กร ประกอบด้ วย ลักษณะการอํานวยการ
การจัดสรรงบประมาณ การเดินงานตามแผนงานวัตถุประสงค์ขององค์กร การดําเนินงานตามลักษณะการจัดการ
องค์กร การรายงานผลการดําเนินงาน และลักษณะการประสานงานขอความร่ วมมือทังในภายใน
้
และภายนอก
องค์กรด้ วยคุณลักษณะที่แตกต่างกัน

อภิปรายข้ อมูล
จากการวิจัย เรื่ อง “การจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ” สามารถนํามาอภิปรายผล
ได้ ดงั นี ้
ศพล คุ้มสุพรรณ (2552) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง “ลักษณะการบริ หารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ”
พบว่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ องถิ่ น ในเขตภาคเหนื อ ส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ก ารบริ ห ารงานแบบเจ้ าของเดี ย ว ( individual
ownership) เป็ นกิจการภายในครอบครัว และปรับเป็ นองค์กรแบบเป็ นทางการ (formal organization) เป็ นส่วน
น้ อย ปั จจุบัน พบว่า หนังสื อพิ มพ์ ท้องถิ่ น สามารถแบ่ งตามสถานภาพการดํารงอยู่ได้ 3 รู ป แบบด้ วยกัน คื อ
หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นที่เริ่ มก่อตัง้ หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นที่อยู่มานาน และหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นที่กําลังปรั บปรุ งให้
สามารถอยู่รอดได้ รวมทังหนั
้ งสือพิมพ์ท้องถิ่นที่กําลังจะหายไป ผลการศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรภายใต้
กรอบแนวคิดของกูลิค และเออร์ ผู้วิจยั ได้ พบคือ การวางแผนขององค์กร เป็ นไปในลักษณะของการวางแผนตาม
ระยะเวลา และการวางแผนตามวัตถุประสงค์ ส่วนการจัดองค์กร โดยมีการแบ่งการจัดแผนกงานตามหน้ าที่ และ
การจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต หรื อการจัดเข้ าทํางาน มีการคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามา
สู่องค์กร โดยระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ รวมไปถึงการอํานวยการ เป็ นบทบาทของนักบริ หารการสัง่ การ
และออกคําสั่งแบบที่ เป็ นการลงลายลักษณ์ อักษร และการสั่งการด้ วยวาจา โดยการประสานงานองค์ กรจะ
ดําเนินการการประสานงานภายในองค์กร และประสานงานภายนอกองค์กร ในส่วนของการรายงาน เสมือนการ
รายงานความคืบหน้ า มีผลต่อการประเมินงานตามแผนในระยะเวลาที่กําหนดการรายงานก่อนการดําเนินงาน
ขณะที่กําลังดําเนินงาน และหลังการดําเนินงานและองค์ กรมีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของรายได้ และ
รายจ่าย สอดคล้ องกับงานวิจยั ข้ างต้ น
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พนม จอมอินตา (2549) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง “การบริ หารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง”
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ปั จจัยภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่ น ที่ ส่งผลต่อความสําเร็ จของการบริ หาร
จัด การธุ ร กิ จ หนัง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น ในจัง หวัดลํ า ปาง ได้ แ ก่ ลัก ษณะของสื่ อ ลัก ษณะของความเป็ นเจ้ า ของ
ผู้ประกอบการ นโยบาย บุคลากร ทุน เทคโนโลยี และส่วนผสมทางการตลาด ปั จจัยภายนอกองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นในจังหวัดลําปาง ที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการธุรกิ จหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่ น ได้ แก่ การเมือง ข้ อกฎหมาย
เศรษฐกิ จ สัง คม เทคโนโลยี ในขณะเดี ย วกัน การศึก ษาปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ที่ มี ผ ลต่ อ การจัด การองค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ปรากฎปั จจัยภายในที่มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ในเขคภาคใต้ ได้ แก่ การจัดโครงสร้ างองค์กร คือ รู ปแบบของการจัดแบ่งหน้ าที่ ความเป็ นเจ้ าของธุรกิจโรงพิม พ์
และการวางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการดําเนินงาน และการจัดจ้ างพนักงาน ซึ่งปั จจัยภายในที่
เกี่ ยวข้ องที่ มีผลต่อการจัดการองค์ กร ประกอบด้ วยลักษณะการวางแผนองค์ กรตามระยะเวลา การวางแผน
องค์กรตามระยะวัตถุประสงค์การจัดตังองค์
้ กร และลักษณะการจัดการองค์กรในส่ วนของการบริ หารจัดคนเข้ า
ทํางานองค์กรเหมือนกันซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ข้ างต้ น
พัชราภรณ์ ครุ ฑเมือง (2552) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง “การดํารงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เอกราช ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม” พบว่าปั จจัยในการปรั บ ตัวของหนังสือพิ มพ์ เอกราชในแต่ละยุค ได้ แก่
ลักษณะความเป็ นเจ้ าของ ลักษณะของสื่อ บุคลากร และพนักงาน ทุน วัสดุอปุ กรณ์ เทคโนโลยี และการส่งเสริ ม
การตลาด ปั จจัยที่มีผลต่อการอยู่รอด คือ การบริ หารกองการผลิต และการตลาดแนวใหม่ สภาพสังคม และ
เศรษฐกิจที่สง่ ให้ หนังสือพิมพ์ต้องปรับตัว เนื่องจากกระแสโลกาภิวตั น์ เช่นเดียวกับการศึกษาปั จจัยภายนอกที่มี
ผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขคภาคใต้ พบว่าเทคโนโลยีการพิมพ์มีผลต่อลักษณะการ
จัดการในส่วนของการอํานวยการภายในองค์กรที่ต้องการทําให้ เกิดการอํานวยความสะดวกการทํางานภายใน
องค์กร จะเห็นได้ วา่ ลักษณะการจัดการที่ดีนนหากมี
ั้
การดําเนินที่ดี เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์การ และการ
อํานวยการให้ ดียิ่งขึ ้นเท่าใด ประสิทธิภาพ การจัดการที่ดีนนหากมี
ั้
การดําเนินการที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนการจัด
องค์ ก ารเข้ า ทํ า งาน และการอํ า นวยการให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ เท่ า ใด ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุม จะมี ม ากขึ น้ ด้ ว ย
นอกจากนี ้ หากการเตรี ยมการในด้ านการควบคุมได้ ดีย่อมจะส่งผลให้ การจัดการในด้ านอื่นๆ มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ การเอื ้ออํานวยความสะดวกของการครอบครองเทคโนโลยีการพิมพ์ ก็ถือว่าเป็ นว่าเป็ นการครอบครอง
ปั จจัยกระบวนการผลิตด้ วยเช่นกันซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ข้ างต้ น

ข้ อเสนอแนะ
1. องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังมีข้อจํากัดสําหรับการเข้ าถึงเนื ้อหาของหน่วยงานภาครัฐในท้ องถิ่น ใน
ประเด็นความแย้ งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในท้ องถิ่น โดยอ้ างกระบวนการทํางาน และการควบคุม
ของอิทธิพลท้ องถิ่น จึงถูกลดทอนประเด็นออกจากวาระการนําเสนอข่าวสาร หน่วยงานภาครัฐควรเข้ าใจเหตุผล
ในการกําหนดวาระข่าวสารที่เสนอข่าวสารในท้ องถิ่นประกอบด้ วยว่าสิทธิในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ให้ ประชาชนมีโอกาสรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ หน่วยงานภาครัฐในท้ องถิ่น
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2. องค์กรหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นควรพัฒนาบุคลิกภาพลักษณ์ ขององค์ กรให้ เป็ นไปในลักษณะใฝ่ รู้ และ
สร้ างสรรค์ รวมถึงเป็ นนักวิชาการ นักคิด นักปฏิ บัติที่ ทํ างานได้ อย่างหลากหลายด้ วยความอุตสาหะ และมี
อุดมการณ์ ในการทํางาน เพื่อสังคมด้ วยความรั บผิดชอบ โดยตังปณิ
้ ธานว่าองค์กรหนังสื อพิมพ์ ท้องถิ่นจะที่พึง
ให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่น

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
1. ควรศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ่ การนําเสนอข่าวของหนังสือท้ องถิ่นของประชาชนในเขตภาคใต้ ว่าเป็ น
อย่างไร และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
2. ควรวิเคราะห์เนื ้อหา บทบาท และการทําหน้ าที่ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการกําหนดวาระข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้ มีคุณภาพ ช่วยสร้ างการรั บรู้
ของประชาชน
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การศึกษาการใช้ ภาษาในการเขียนเล่ าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
The Study of Language Using in Narrative Writing of Learning Disabilities Student
พิมลพร ลบบารุ ง1* และ พุทธชาติ โปธิบาล1
Pimonporn Lobbamrung1* and Puttachat Potibal1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาการใช้ ภาษา ได้ แก่ การเขี ยนสะกดคา ชนิ ดของคา ชนิ ดและ
โครงสร้ างของประโยค และสัมพันธสารจากการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ เป็ น
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในกลุม่ โรงเรี ยนขยายโอกาสอาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 30
คน โดยให้ นัก เรี ย นเขี ย นเล่าเรื่ องจากภาพที่ ก าหนดให้ ปรากฏผลการวิ จัย ดังนี ้ การเขี ยนสะกดคา รู ป เขี ย น
พยัญชนะ รู ปเขียนสระ รู ปเขียนวรรณยุกต์ปรากฏรู ปเขียนแปร และใช้ รูปเขียนเครื่ องหมายวรรคตอนได้ ถูกต้ อง
การวิเคราะห์ ชนิดของคา พบจานวนคาทัง้ สิ ้น 323 คา จาแนกได้ เป็ น 26 ชนิด ชนิดคาที่ปรากฏมากที่สุด คือ
คานาม การวิเคราะห์ประโยคและโครงสร้ างของประโยค พบว่า ประโยคที่ปรากฏ จานวน 198 ประโยค จาแนกได้
3 ชนิด คือ ประโยคสามัญ ประโยคประสม และประโยคซับซ้ อน ประโยคที่นกั เรี ยนใช้ มากที่สดุ คือ ประโยคสามัญ
การวิเคราะห์สมั พันธสารในการเขียนเล่าเรื่ อง การเริ่ มต้ นเรื่ อง ปรากฏการใช้ 6 วิธี โดยวิธีที่มีการใช้ มากที่สดุ คือ
การเริ่ มต้ นด้ วยการกล่าวถึงตัวละคร การลงท้ ายเรื่ อง ปรากฏการใช้ 4 วิธี วิธีที่มีการใช้ มากที่สดุ คือการลงท้ าย
ด้ วยเนื ้อหา และการเชื่อมโยงความ ปรากฏการใช้ 4 ประเภท คือ การอ้ างถึง การละ การใช้ คาเชื่อม และการซ ้า

ABSTRACT
The purpose of the research is to study language using in term of spelling, part of speech,
structure of language and discourse of narrative writing of 30 learning disabilities students in
secondary school where is locate in Uthai District, Pranakhornsri Ayutthaya. To study the research,
the students were asked to complete the narrative writing from the specified picture. The study
analysed spelling, consonant, vowels, tone marks, punctuation and part of speech. The study found
323 words that are categorized in to 26 kind, and the most used words are noun. To analyse the
structure of the sentences, the study found that there were 198 sentences, and can be categorized in
to three kinds, common sentence, compound sentence and complex sentence. To analyse the
discourse of the narrative writing, it found that there are six ways used to write the story. The most
written way is starting the story by mentioning to character. Beside, there are four ways of ending the
story, and the most written kind of them and they are reference, ellipsis, conjunction and repetition.
Key Words: language using, written narrative, learning disabilities student
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คานา
เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ (Learning Disabilities) คือ เด็กที่ มีความบกพร่ องของ
กระบวนการทางจิตวิทยาขันพื
้ ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าใจ การใช้ ภาษา การพูด หรื อการเขียน ซึง่ แสดงออก
โดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถด้ านการฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคา และการคิด
คานวณ คือ มีทกั ษะเฉพาะด้ านที่ใช้ ในการเรี ยน ไม่เหมาะสมกับอายุจริ ง ระดับสติปัญญา และระดับการศึกษา
โดยไม่ได้ เกิดจากความผิดปกติทางร่ างกายและระบบประสาท ความบกพร่ องของพัฒนาการแบบรอบด้ าน ความ
บกพร่ องทางสติปัญญา หรื อขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งผลรบกวนต่อผลการศึกษาหรื อกิ จกรรมในชี วิ ต
ประจาวัน ที่ ต้องอาศัยการอ่าน การเขี ยน (ทวีศกั ดิ์ สิริรัตน์ เรขา, 2549) การเขี ยนเป็ นทักษะทางภาษาที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการเขียนเป็ นการแสดงออกซึง่ ความรู้ สกึ ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ของ
ผู้เขียนออกมาให้ ผ้ อู ื่นได้ ทราบ การเขียนเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ บนั ทึกหรื อถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ซึง่ การเขียนที่
มีประสิทธิภาพย่อมขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในทางความคิดและความสามารถในการใช้ ภาษาด้ วย การใช้ ภาษา
ในการเขียนที่มีประสิทธิภาพนันต้
้ องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ได้ แก่ ความคิด ความสามารถในการใช้
ภาษา ซึง่ ความสามารถดังกล่าวแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กบั ความรู้ ความคิด ประสบการณ์
และความสามารถในการใช้ ภาษาของแต่ละบุคคล (บันลือ พฤกษะวัน, 2533 : 7) ในระดับมัธยมศึกษา เด็กควรมี
คลังคาศัพท์ สามารถสร้ างวลี ประโยค และเชื่อมโยงประโยคเข้ าด้ วยกันถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวได้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ กล่าวถึงสิทธิและหน้ าที่ทางการศึกษาไว้ ในมาตรา 10 ว่าการจัดการศึกษา ต้ อง
จัดให้ บคุ คลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี และการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลซึง่ มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรี ยนรู้ หรื อมี
ร่ างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึง่ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ต้ องจัดให้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้ รับการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานเป็ นพิเศษ ซึ่งการศึกษาในปั จจุบันเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีความบกพร่ องเหล่ านี ไ้ ด้ เรี ยนรู้
ร่ วมกับเด็กปกติ จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ประกอบกั บผู้วิจยั เป็ นบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้ าที่จัดการเรี ยนการ
สอนพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ผู้วิจัยจึงสนใจว่า นักเรี ย นที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จะมีการใช้ ภาษาในการ
เขียนเล่าเรื่ องอย่างไร ซึง่ การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุ่งศึกษาการเขียนสะกดคา ชนิดของคา วลี ประโยคที่ปรากฏใน
การใช้ ภาษาของนักเรี ยน รวมไปถึงสัมพันธสารจากการเขียนเล่าเรื่ อง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริ มพัฒนาการ
ทางภาษาของนัก เรี ย น และส่ ง เสริ ม การจัด การเรี ย นการสอน จั ด ท าแผนการจัด การศึ ก ษาเ ฉพาะบุ ค คล
(Individualized Education Program : IEP) ให้ กับนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ได้ อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของนักเรี ยน

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการเก็บข้ อมูลการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยน มีวิธีการดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษา ทฤษฎีไวยากรณ์ โครงสร้ าง สัมพันธสารใน
การเขียนเล่าเรื่ อง และความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
2. ผู้วิจยั เลือกรู ปภาพ 1 รู ป ซึง่ เป็ นรู ปภาพที่เคยใช้ เป็ นแบบทดสอบความสามารถการเขียนเรื่ องจาก
ภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) ประจาปี การศึกษา 2554 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นามาใช้ ในการเก็บข้ อมูลการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยน
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3. ผู้วิจัยกาหนดสถานที่เก็บข้ อมูล คือ โรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาอาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
ประกอบไปด้ วย โรงเรี ยนวัดหนองไม้ ซุง โรงเรี ยนวัดคานหาม โรงเรี ยนวัดพรานนก โรงเรี ยนวัดดอนพุดซา โรงเรี ยน
บ้ านข่อยโทน โรงเรี ยนวัดสะแก และโรงเรี ยนวัดอุทยั (เชาวนวิทยา) เป็ นสถานที่เก็บข้ อมูล
4. ใช้ วิธีส่มุ แบบเจาะจง (Purposing Sampling) นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยน ที่ผ่านการคัด
กรองความบกพร่ องและได้ รายงานความบกพร่ องนี ไ้ ปยังเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต 1 และศูนย์ การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่กาลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 30 คน
5. ผู้วิจยั นารู ปภาพที่เป็ นเครื่ องมือ ไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง โดยให้ นกั เรี ยนดูรูปภาพ แล้ วเขียนเล่า
เรื่ องจากภาพ โดยกาหนดเวลาในการเขียน 1 ชัว่ โมง
6. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั

ผลการทดลองและวิจารณ์
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะนาเสนอข้ อมูล 4 ประเด็น ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ การเขียนสะกดคาที่ใช้ ในการเขียนเล่ าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้
การวิเคราะห์ การเขียนสะกดคาที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ รู ปเขียนพยัญชนะ รู ปเขียนสระ รู ปเขี ยนวรรณยุกต์ และรู ปเขียนเครื่ องหมายวรรคตอน
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า นักเรี ยนที่ บกพร่ องทางการเรี ยนเขี ยนสะกดคาได้ แต่เขี ยนไม่ค่อยถูกต้ องตาม
อักขรวิธี พบข้ อบกพร่ องทางการเขียนสะกดคาหลายประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 รู ปเขียนพยัญชนะ
รู ปเขียนพยัญชนะต้ นเดี่ยวที่นกั เรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ใช้ ในการเขียนเล่าเรื่ อง ปรากฏทังสิ
้ ้น 31
รู ป โดยมีรูปเขียนที่สามารถเขียนสะกดคาได้ ถกู ต้ อง จานวน 11 รู ป ได้ แก่ ค, ง, จ, ช, ซ, ฐ, ณ, ด, ป, ษ, ส ส่วนรู ป
เขียนที่เขียนสะกดคาไม่ถกู ต้ อง โดยปรากฏมีการแปรเป็ นรู ปอื่น พบมากถึง 20 รู ป ได้ แก่ ก, ข, ต, ถ, ท, น, บ, ผ,
ฝ, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ศ, ห, อ
รู ปเขียนพยัญชนะต้ นควบที่ปรากฏ จานวน 12 รู ป โดยมีรูปเขียนที่สามารถเขียนสะกดคาได้ ถูกต้ อง
จานวน 5 รู ป ได้ แก่ กว, คร, พร, สร, ทร ส่วนรู ปเขียนที่เขียนสะกดคาไม่ถูกต้ อง โดยปรากฏมีการแปรเป็ นรู ปอื่น
พบมากถึง 7 รู ป ได้ แก่ กร, กล, คล, คว, ปร, ปล และ ศร
รู ปเขียนพยัญชนะต้ นที่เป็ นอักษรนาที่ปรากฏ จานวน 13 รู ป โดยมีรูปเขียนที่สามารถเขียนสะกดคา
ได้ ถกู ต้ อง ไม่ปรากฏการแปร จานวน 7 รู ป ได้ แก่ อย, หน, หย, ขย, สม, ตล, ถน และเป็ นรู ปเขียนที่เขียนสะกดคา
ไม่ถกู ต้ องโดยปรากฏการแปร จานวน 6 รู ป ได้ แก่ หล, หว, หม, หญ, ขน, สย
รู ปเขียนพยัญชนะท้ ายที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ปรากฏ 27
รู ป โดยเป็ นรู ปเขียนที่นกั เรี ยนสามารถเขียนได้ อย่างถูกต้ อง ไม่ปรากฏการแปร จานวน 10 รู ป ได้ แก่ ข, คร, ฆ, บ,
ป, พ, ต, ศ, ฒ, มิ และรู ปเขียนที่นกั เรี ยนเขียนไม่ถูกต้ อง ปรากฏการแปร จานวน 17 รู ป ได้ แก่ ก, ค, ช, ด, จ, ท,
ษ, ษตร, ม, น, ร, ล, ญ, ว, ย, ง,  (ไม่แสดงรู ปเขียน)
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1.2 รู ปเขียนสระ
รู ปเขียนสระเดี่ยวที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ปรากฏ 17 รู ป
โดยเป็ นรู ปสระเดี่ยวที่นกั เรี ยนสามารถเขียนสะกดคาได้ ถกู ต้ อง ไม่ปรากฏการแปร จานวน 3 รู ป ได้ แก่ –ีี,ีี–ีึี,ีเและเป็ นรู ปสระเดี่ยวที่นกั เรี ยนใช้ เขียนสะกดคาไม่ถูกต้ อง ปรากฏการแปร จานวน 14 รู ป ได้ แก่ -ะี/ี-ีีี,ี-าี,ีี-ีิี,ีี
-ีือี/ี-ีื ,ีี-ีุ ,ีี-ีู ,ีีเ-ะี/ีเี–ี ,ีีแ-ะี/ีแี–ี ,ีีแ-ี,ีเ-าะี/ี-ี ,ีี-อ ,ีีเ-อี/ีเี–ีิ ,ีโ-ะี/-- (ลดรูป) , โรู ปเขียนสระประสมที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ปรากฏรู ปเขียน
แปรทัง้ 3 รู ป ได้ แก่ เี–ีีียี,ีเี–ีืีอี,ี-ีีว/-ว โดยที่รูปเขียนแปรปรากฏแตกต่างกันออกไป ซึง่ การสะกดคาด้ วยรู ป
เขียนแปรที่ไม่ถกู ต้ องนี ้ อาจเกิดจากความผิดพลาดในการเขียนสะกดคาของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
รู ปเขียนสระเกินที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ พบว่ามีรูปเขียน
สระเกินปรากฏจานวน 4 รู ป และพบว่านักเรี ยนใช้ รูปเขียนสระเกิน ในการสะกดคาไม่ถูกต้ อง ปรากฏการแปรทัง้
4 รู ป ได้ แก่ –ำี,ีใ-ี,ีไ-,ีเี–า
1.3 รู ปเขียนวรรณยุกต์
รู ปเขียนวรรณยุกต์ที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จานวน 2 รู ป
ได้ แก่ -ีี,ี-ีและมีการใช้ รูปวรรณยุกต์สะกดคาไม่ถกู ต้ องในรู ปวรรณยุกต์สามัญ ()
1.4 รู ปเขียนเครื่ องหมายวรรคตอน
จากการวิเคราะห์รูปเขียนเครื่ องหมายวรรคตอนที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ พบว่านักเรี ยนมีการใช้ เครื่ องหมายดังกล่าว จานวน 5 รู ป ได้ แก่ (,), (ๆ), (.), (?), (‘) โดยนักเรี ยน
สามารถใช้ รู ป เขี ย นเครื่ องหมายวรรคตอนได้ ถูก ต้ อง แต่บ างเครื่ องหมายนัก เรี ย นใช้ ไ ม่ถูก ต้ องตามรู ป แบบ
เนื ้อความ ใช้ เครื่ องหมายได้ ไม่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์รูปเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่ องหมายวรรคตอนที่ใช้ ในการเขียนเล่า
เรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ แล้ ว พบว่า นักเรี ยนมีข้อบกพร่ องในการเขียนสะกดคาในทุก ๆ ด้ าน ซึง่
เกิ ดจากการใช้ รูปเขี ยนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยแต่ละรู ปเขี ยน นักเรี ยนแต่ละคนก็มีข้อผิ ดพลาดที่
แตกต่างกันไป นอกจากนี ้ในบางคาอาจปรากฏข้ อผิดพลาด มีรูปเขียนแปรที่ไม่ถูกต้ องมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง คือ
อาจมีทงั ้ รู ปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ร่วมกัน ซึ่งรู ปเขียนแปรที่ไม่ถูกต้ องของนักเรี ยนอาจมีผลมาจากการ
เขียนสะกดคาผิดพลาดของนักเรี ยนเอง หรื ออาจมีผลมาจากการออกเสียงคาซึง่ มีผลต่อการเขียนสะกดคาของ
นักเรี ยนด้ วย
2. การวิเคราะห์ คาที่ใช้ ในการเขียนเล่ าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
จากการวิเคราะห์ คาที่นักเรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ใช้ ในการพูดเล่าเรื่ อง พบจานวนคาที่ นามา
ศึกษาทัง้ สิ ้น 323 คา จาแนกได้ เป็ น 26 ชนิด คือ คานาม คากริ ยาสกรรม คากริ ยาอกรรมย่อย คากริ ยาสกรรม
คากริ ยาทวิกรรม คาสรรพนาม คาลักษณนาม คาคุณศัพท์ คาจานวนนับ คาลาดับที่ คาหน้ าจานวน คาบอก
กาหนดเสียงโท คาบอกกาหนดเสียงตรี และจัตวา คาบอกเวลา คาลงท้ าย คาพิเศษ คาช่วยหลังกริ ยา คาช่วยหน้ า
กริ ยา คาปฏิเสธ คาหน้ ากริ ยา คาหลังกริ ยา คากริ ยาวิเศษณ์ คาบุพบท คาเชื่อมนาม คาเชื่อมอนุ พากย์ และคา
อุทาน ชนิดคาที่ปรากฏมากที่สดุ 3 อันดับแรกคือ คานาม ปรากฏการใช้ 85 คา คิดเป็ นร้ อยละ 26.32 รองลงมา
คือกริ ยาสกรรม ปรากฏการใช้ 49 คา คิดเป็ นร้ อยละ 15.17 และคากริ ยาวิเศษณ์ ปรากฏการใช้ 21 คา คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.50
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3. การวิเคราะห์ ประโยคที่ใช้ ในการเขียนเล่ าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
จากการวิเคราะห์ ประโยคและโครงสร้ างของประโยคในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่ บกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ พบว่า ประโยคที่ปรากฏ จานวน 198 ประโยค นักเรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ใช้ ประโยค 3 ชนิด
ในการเล่าเรื่ อง คือ ประโยคสามัญ ประโยคประสม และประโยคซับซ้ อน ประโยคที่ นัก เรี ยนใช้ มากที่ สุดคื อ
ประโยคสามัญ จานวนที่ปรากฏ 121 ประโยค คิดเป็ นร้ อยละ 61.11 รองลงมาคือประโยคซับซ้ อน จานวนที่
ปรากฏ 56 ประโยค คิดเป็ นร้ อยละ 28.28 และประโยคผสม จานวนที่ปรากฏ 21 ประโยค คิดเป็ นร้ อยละ 10.61
ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ สัมพันธสารจากการเขียนเล่ าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
การวิ เคราะห์ ลัก ษณะภาษาที่ ป รากฏในเรื่ องเล่าของนัก เรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ย นรู้
สามารถจาแนกการวิเคราะห์ได้ เป็ น 2 หัวข้ อ คือ การวิเคราะห์การเริ่ มต้ นเรื่ องและการลงท้ ายเรื่ อง (Starting and
ending) และการเชื่อมโยงความ (Cohesion) โดยจะแสดงรายละเอียด ดังนี ้
4.1 การเริ่มต้ นเรื่ องและการลงท้ ายเรื่ อง
จากการวิเคราะห์ การเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ จานวน 30 เรื่ อง
พบว่า นักเรี ยนมีวิธีการเริ่ มต้ นเรื่ อง 6 วิธี คือ การเริ่ มต้ นด้ วยการกล่าวถึงตัวละคร การเริ่ มต้ นด้ วยคากริ ยา “มี”
ตามด้ วยตัวละคร การเริ่ มต้ นด้ วยนามวลี การเริ่ มต้ นด้ วยกาลวลีตามด้ วยตัวละคร สถานที่ หรื อเหตุการณ์ การ
เริ่ มต้ นด้ วยกาลวลีบรรยายเหตุการณ์ ของเรื่ อง และการเริ่ มต้ นด้ วยสถานวลีตามด้ วยตัวละครหรื อเหตุก ารณ์ โดย
วิธีที่มีการใช้ มากที่สดุ คือการเริ่ มต้ นด้ วยการกล่าวถึงตัวละคร
การลงท้ ายเรื่ อง นักเรี ยนมีวิธี การลงท้ ายเรื่ อง 4 วิธี คือ การลงท้ ายด้ วยการแสดงตอนจบของ
เหตุการณ์ในเรื่ อง การลงท้ ายด้ วยการแสดงบทสรุ ปของเหตุการณ์ในเรื่ อง การลงท้ ายด้ วยเนื ้อหา และการลงท้ าย
ด้ วยวลีเพื่อยุติเรื่ องเล่า วิธีที่มีการใช้ มากที่สดุ คือการลงท้ ายด้ วยเนื ้อหา
4.2 การเชื่อมโยงความ
การเชื่อมโยงความที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มี 4 ประเภท
คือ การอ้ างถึง การละ การใช้ คาเชื่อม และการซ ้า การวิเคราะห์การเชื่อมโยงความแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การอ้ างถึง (Reference)
การเชื่อมโยงความด้ วยการอ้ างถึงในการเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ พบการ
อ้ างถึง 1 ชนิด คือการอ้ างถึงหน่วยนามเท่านัน้ จากการวิเคราะห์การเขียนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ พบว่า ปรากฏการเชื่อมโยงความด้ วยการอ้ างถึงหน่วยนาม จานวน 142 ครัง้ ซึง่ ในการอ้ างถึงนี ้นักเรี ยนจะ
ใช้ รูปแทนในการอ้ างถึง ปรากฏรู ปแทน 3 ชนิด คือ รู ปแทนที่เป็ นคาสรรพนาม รู ปแทนที่เป็ นนามวลี และรู ปแทนที่
เป็ นสุญรู ป เช่น “...ชาวบ้ านก็มาช่วยกันเกี่ยวข้ าว ไม่ต้องการใช้ รถเครื่ อง” ใช้  เป็ นรู ปแทนสุญรู ปของหน่วย
นาม “ชาวบ้ าน”
2. การละ (Ellipsis)
การเชื่อมโยงด้ วยการละเป็ นการเชื่อมโยงด้ วยสุญรู ปแทนวลีหรื ออนุพากย์ที่ผ้ ูเล่าไม่ได้ กล่าวถึงมา
ก่อน แต่ผ้ ูรับสารสามารถสันนิษฐานได้ ว่าส่วนที่ ละนัน้ หมายถึงใคร หรื อสิ่งใด การเชื่อมโยงความด้ วยการละที่
ปรากฏในเรื่ องเล่าของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ นี ้ ปรากฏทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ เช่น “ช่าวันมุ่บ่า  ออกไปทานา
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 มีความสุ าและแล้ วได้ เวลาพัก แล้ วกีออกไปทานาถืงเวลา 18.00น. แล้ วกีกับบ้ านอาบนา้ ได้ เวลาเขี านอน
และแล้ วเรื่ องจบบริ บูรณ์ เรื่ องนี ้สอนให้ ร้ ู ว่าการทานาเป็ นสิ่งที่ดี ” จากข้ อความจะเห็นว่า  แสดงการละนามวลี
“ชาวบ้ าน” หรื อ “ชาวนา” นัน่ เอง
3. การใช้ คาเชื่อม (Conjunction)
การเชื่อมโยงความด้ วยการใช้ คาเชื่อมในเรื่ องเล่าของนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ปรากฏการใช้
98 ครัง้ โดยแบ่งได้ 8 ประเภท ตามความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์ ในประโยคที่อยู่ต่อเนื่องกันหรื ออยู่ใกล้ เคียง
กัน ได้ แก่ ความสัมพันธ์ แบบคล้ อยตาม ความสัมพันธ์ แบบแสดงวัตถุ ประสงค์ ความสัมพันธ์ แบบขัดแย้ งกัน
ความสัมพันธ์แบบแสดงเหตุผล ความสัมพันธ์ แบบขยายความ ความสัมพันธ์ แบบแสดงเวลา ความสัมพันธ์ แบบ
แสดงจุดสิ ้นสุด และความสัมพันธ์ แบบอ้ างคาพูดหรื อความคิด และที่ปรากฏการใช้ มากที่สุดคือ ความสัมพันธ์
แบบแสดงเวลา คาเชื่อมประเภทนี ้จะแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ด้านเวลาของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ดาเนินอย่าง
ต่อเนื่อง คาเชื่อมที่พบได้ แก่ ในเวลา ถึงเวลา ได้ เวลา เช้ า.. เช่น “เช้ าวันหนึง่ ชาวบ้ านออกไปทานา”
4. การซา้ (Repetition)
การซา้ ที่ปรากฏในเรื่ องเล่าของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ทัง้ ในแบบภาษาพูดและ
ภาษาเขียนนัน้ มี 3 ประเภท คือ การซ ้ารู ป การซ ้าความ และการซ ้าโครงสร้ าง การซ ้ารู ปที่ปรากฏมากที่สุดคือ
การซ ้ารู ปคา การซ ้าแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี ้
4.1 การซา้ รู ป การซ ้ารู ปเป็ นการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการซ ้าส่วนของเรื่ องที่มีรูปภาษาเหมือนกัน
แบ่งได้ เป็ น 3 ชนิด คือ การซ ้ารู ปคา การซ ้ารู ปวลี และการซ ้ารู ปประโยค ดังนี ้
การซา้ รู ปคา คาที่ปรากฏการซ ้ารู ปนี ้ เช่น “เช้ าวันหนึง่ ชาวบ้ านออกไปทานาในเวลาแปดโมงเช้ า ทา
ไป ทามา ชาวบ้ านก็ร้ ู สกึ ดีวา่ ข้ าวงามตลอด ชาวบ้ านก็ทาไปไม่เคยท้ อถอย ชาวบ้ านก็ส้ ตู ่อไป ไปถึงเวลาเก็บเกี่ยว
ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ชาวบ้ านก็มาช่วยกันเกี่ยวข้ าว ไม่ต้องการใช้ รถเครื่ อง เพื่อประหยัดเงิน ประหยัดเงิน ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
เก็บไว้ ซื ้อข้ าวปุ๋ ย ไว้ ทาใหม่”
การซา้ รู ปวลี การซ ้ารู ปวลีที่ปรากฏในเรื่ องเล่าของนักเรี ยน มีในลักษณะ นามวลี และกริ ยาวลี เช่น
“เช้ าวันหนึง่ ชาวบ้ านออกไปทานาในเวลาแปดโมงเช้ า ทาไป ทามา ชาวบ้ านก็ร้ ู สกึ ดีว่าข้ าวงามตลอด ชาวบ้ านก็
ทาไปไม่เคยท้ อถอย...”
การซา้ รู ปประโยค
การซา้ รู ปประโยคในเรื่ องเล่าของนักเรี ยนเป็ นการซา้ ประโยคทุกส่วน เช่น “เช้ าวันหนึ่ง ชาวบ้ าน
ออกไปทานาในเวลาแปดโมงเช้ า ทาไป ทามา ชาวบ้ านก็ร้ ู สึกดีว่าข้ าวงามตลอด ชาวบ้ านก็ทาไปไม่เคยท้ อถอย
ชาวบ้ านก็ส้ ตู อ่ ไป ไปถึงเวลาเก็บเกี่ยว ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ชาวบ้ านก็มาช่วยกันเกี่ยวข้ าว ไม่ต้องการใช้ รถเครื่ อง เพื่อ
ประหยัดเงิน ประหยัดเงิน ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย เก็บไว้ ซื ้อข้ าวปุ๋ ย ไว้ ทาใหม่”
4.2 การซา้ ความ
การซ ้าความเป็ นการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการใช้ รูปภาษาที่ต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน
หรื อใกล้ เคียงกัน การซ ้าความในเรื่ องเล่าของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ พบว่าปรากฏ 15 ครัง้ แบ่ง
ได้ เป็ น 2 ชนิด คือ การซ ้าความระดับคา และการซ ้าความระดับอนุพากย์หรื อประโยค ดังรายละเอียดดังนี ้
1. การซ ้าความระดับคา การเชื่อมโยงความด้ วยการซ ้าความระดับคา ปรากฏ 8 ครัง้ เช่น และแล้ ว
ท้ อถอย และฟุ่ มเฟื อย
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2. การซ ้าความระดับอนุพากย์หรื อประโยค การเชื่อมโยงความด้ วยการซ ้าความระดับอนุพากย์หรื อ
ประโยค ปรากฏ 7 ครัง้ เช่น “ชาวบ้ านไม่เคยท้ อถอย ชาวบ้ านก็ส้ ตู อ่ ไป” “ประหยัดเงิน ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย”
4.3 การซา้ โครงสร้ าง
การซ ้าโครงสร้ างเป็ นการเชื่อมโยงความที่เกิดจากการใช้ โครงสร้ างภาษาเหมือนกัน แต่มีคาที่ปรากฏ
ในโครงสร้ างต่างกัน การซ ้าโครงสร้ างที่ปรากฏในเรื่ องเล่านักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ปรากฏการใช้
19 ครัง้ เช่น “มี แม่ ค้ าไขยน ้า 1 คน มีคนโยกยอ 1 คน มีคนชอกร่ องน ้า 1 คน และมีคนตักน ้า 1 คน และมีคน
แยกน ้า 1 คน มีคนเนผักอยู่ 1 คน มีเด็กกีดยางคน 1 มีเด็กทื่อปราคน 1 มีคนทื่อตะก้ าคน 1” จากข้ อความจะเห็น
ได้ วา่ มีการใช้ “มี... และตามด้ วยนามวลี” เหมือนกันทุกประโยค

สรุป
การเขี ยนสะกดคาที่ปรากฏในการเขี ยนเล่าเรื่ องของนักเรี ยนที่ บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 4
ประเภท คือ รู ปเขียนพยัญชนะ รู ปเขียนสระ รู ปเขียนวรรณยุกต์ และรู ปเขียนเครื่ องหมายวรรคตอน รู ปเขียนทัง้ 4
ประเภทปรากฏรู ปแปรเป็ นจานวนมาก คาที่นกั เรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ใช้ ในการพูดเล่าเรื่ อง พบจานวนคาที่
นามาศึกษาทังสิ
้ ้น 323 คา จาแนกได้ เป็ น 26 ชนิด ชนิดคาที่ปรากฏมากที่สดุ คือ คานาม ประโยคและโครงสร้ าง
ของประโยคในการเขียนเล่าเรื่ อง ประโยคที่ปรากฏ จานวน 198 ประโยค โดยชนิดที่ใช้ มากที่สดุ คือ ประโยค
สามัญ สัมพันธสารในการเขียนเล่าเรื่ อง การเริ่ มต้ นเรื่ อง วิธีการเริ่ มต้ นเรื่ อง ปรากฏการใช้ 6 วิธี โดยวิธีที่มีการใช้
มากที่สดุ คือการเริ่ มต้ นด้ วยการกล่าวถึงตัวละคร การลงท้ ายเรื่ อง ปรากฏการใช้ 4 วิธี วิธีที่มีการใช้ มากที่สดุ คือ
การลงท้ ายด้ วยเนือ้ หา และการเชื่อมโยงความ วิธีการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในการเขียนเล่าเรื่ อง ปรากฏการ
เชื่อมโยงความ 4 ประเภท คือ การอ้ างถึง การละ การใช้ คาเชื่อม และการซ ้า ในการอ้ างถึงมี การใช้ การอ้ างถึง
หน่วยนามโดยใช้ รูปแทนที่ เป็ นสุญรู ป ส่วนการใช้ คาเชื่ อม มีการใช้ คาเชื่ อมที่ มีความสัมพันธ์ แบบคล้ อยตาม
ความความสัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ แบบแสดงเวลา และความสัมพันธ์ แบบอ้ างคาพูดหรื อ
ความคิด และการซา้ การซ ้ารู ปคา การซา้ รู ปวลี การซ ้ารู ปประโยค การซา้ ความระดับคา ระดับอนุพากย์ และ
ประโยค รวมไปถึงการซ ้าโครงสร้ างด้ วย
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นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ง: การใช้ ภาษาเชิงขบขัน
The Manuscript Version of Nirat Nongkhai: The Use of Humorous Language
อรรถพร ดีท่ สี ุด1* และ เสาวณิต วิงวอน2
Atthaporn Ditisood1 and Sauvanit Vingvorn2

บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ่งุ ศึกษาการใช้ ภาษาเชิงขบขันในนิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ง พบว่า ปรากฏการใช้ ภาษา
เชิงขบขัน 2 ประการ ประการแรก คือ การเปลี่ยนแปลงเสียงของคา ได้ แก่ การผันเสียงท้ ายคา การผวนคา การ
เพิ่มพยางค์หน้ าคา รวมทัง้ การเปลี่ยนเสียงสระและตัดเสียงพยัญชนะท้ ายคา ทาให้ เกิดคาที่หลากหลายและ
แปลกใหม่ซงึ่ ช่วยสร้ างความไพเราะแก่วรรณกรรมด้ วยเสียงสัมผัสพยัญชนะและสระ จังหวะ และความหมาย
ประการที่สอง คือ คาและสานวนโวหารเชิงขบขัน ได้ แก่ การเล่นความหมายของคา การกล่าวประชดประชัน การ
กล่าวเกินจริ ง และการหยอกล้ อ การใช้ ภาษาเชิงขบขันเหล่านี ้แสดงลักษณะสาคัญของนิราศหนองคายฉบับสมุด
ฝรั่งว่าเป็ นวรรณกรรมเสียดสีที่น่าสนใจ

ABSTRACT
This article aims to study the use of humorous language in the manuscript version of Nirat
Nongkhai. The research reveals that there are two types of usage. First, the modification of sounds in
words, namely the modulation of the ending sounds in words, spoonerism, the addition of syllables at
the beginning of words, and the modification of vowels and the omission of final consonants. These
strategies allow for diversity and novelty of words that enrich the poem with the melodiousness from
alliteration, assonance, rhythm, and meaning. Second, the use of humorous words and idioms,
namely the playing on the meaning of words, sarcasm, overstatement, and pleasantry. These uses of
humorous language are key qualities which indicate that the manuscript version of Nirat Nongkhai is
an interesting satire.

Key Words: the manuscript version of Nirat Nongkhai, humorous language
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คานา
ในสงครามปราบฮ่อเมื่อ พ.ศ. 2418 เจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล) นาหลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี
(ทิม สุขยางค์) เมื่อครัง้ ยังเป็ นขุนพิพิธภักดีติดตามท่านไปรบด้ วย และมีบญ
ั ชาให้ แต่งนิราศหนองคายโดยนาเรื่ อง
ราชการมาเกี่ยวข้ อง สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เห็นว่ามีเนือ้ หาพาดพิงถึงท่านอย่าง
รุ นแรง จึงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ให้ ทรงลงพระราชอาญากวีผ้ ูแ ต่ง (ศูน ย์
จดหมายเหตุและฐานข้ อมูลเยริ นีนานาชาติด้านสยามศึกษา, 2549: 2-3) ขุนพิพิธภักดีถูกเฆี่ยน 50 ทีและถูก
จาคุก ส่วนตัวบทนิราศหนองคายถูกทาลายจนหมดสิ ้น (สมาคมกิจวัฒนธรรม, 2546: 162) หลังจากกวีถูกจาคุก
นานประมาณ 8 เดือน เจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารงกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้ กลับมารับราชการ
อยู่กับท่านตามเดิม มีบรรดาศักดิ์ที่ขุนจบพลรั กษ์ (ศูนย์ จดหมายเหตุและฐานข้ อมูลเยริ นีนานาชาติด้านสยาม
ศึกษา, 2549: 3) และได้ รับพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็ นหลวงพัฒนพงศ์ภกั ดีในภายหลัง
ต่อมาราว พ.ศ. 2458-2459 สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงขอคัดลอก
นิราศหนองคายฉบับที่หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดีมีอยู่เพื่อเก็บไว้ ในหอพระสมุดวชิรญาณ (สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2498: ค) แต่กรมศิลปากรยังไม่อนุญาตให้ เผยแพร่ ในสมัยนัน้ (สิทธิ ศรี สยาม,
2533: 23-24) ครัน้ ราวพ.ศ. 2494 นายสวัสดิ์ จัน่ เล็ก เจ้ าหน้ าที่กรมศิลปากรได้ คดั ลอกนิราศหนองคายจากสมุด
ไทยลงในสมุดฝรั่ งแต่ไม่จบทัง้ เรื่ อง ต่อมาราวพ.ศ. 2496 ปรากฏนิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ งสาหรับตรวจคัด
และชาระ เป็ นลายมือเขียนของนายหรี ด เรื องฤทธิ์และนางสาวพวงทอง สิริสาลี เจ้ าหน้ าที่กรมศิลปากร มีเนื ้อหา
ตังแต่
้ ต้นจนจบเรื่ อง และผ่านกระบวนการชาระสอบทานเพื่ อแก้ ไขตัดทอนเนื อ้ ความที่ รุนแรงและตลกขบขัน
ออกไป จึงเกิ ดนิ ราศหนองคายฉบับแก้ ไขตัดทอนขึน้ สาหรั บพิ มพ์ เผยแพร่ เป็ นครั ง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็ น
ต้ นฉบับสาหรับการพิมพ์ครัง้ ต่อ ๆ มาอีก 6 ครัง้
ผู้ศกึ ษานิราศหนองคายส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานันกล่
้ าวไว้ ในทิศทางเดียวกันว่านิราศหนองคาย
เป็ นวรรณกรรมการเมือง ดังเช่นที่สิทธิ ศรี สยาม (จิตร ภูมิศกั ดิ์) (2533) กล่าวว่านิราศหนองคายเป็ นอาวุธทาง
การเมืองของชนชันกลางที
้
่ใช้ ตอบโต้ ชนชันศั
้ กดินา ประอรรัตน์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ (2546) กล่าวว่านิราศหนองคาย
เป็ นนิ ราศที่ แสดงให้ เห็นสภาพสังคมตามความเป็ นจริ งในสมัยรั ชกาลที่ 5 และแสดงพัฒนาการของนิ ราศซึ่ง
วิพากษ์ วิจารณ์การเมืองอย่างตรงไปตรงมา และสุปาณี พัดทอง (2552) กล่าวว่าในนิราศหนองคายมีการบันทึก
สภาพวิถีชีวิตชาวบ้ านและแสดงทัศนคติวิพากษ์ วิจารณ์ เหตุการณ์ ต่าง ๆ กวีม่งุ พรรณนาความยากลาบากของ
กองทัพและความอยุติธรรมที่ฝ่ายของตนได้ รับ จึงนับว่าเป็ นวรรณกรรมการเมืองเรื่ องหนึง่
ผู้ศึกษานิราศหนองคายที่ผ่านมาล้ วนใช้ ตัวบทฉบับแก้ ไขตัดทอน อาจทาให้ ผลการวิเคราะห์ แตกต่าง
ออกไปบ้ าง จึงควรมีการศึกษานิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ งซึ่งยังไม่มีผ้ ูนามาศึกษาและเป็ นฉบับเก่าแก่ที่สุดที่
สามารถนามาศึกษาได้ แม้ วา่ นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่งและฉบับแก้ ไขตัดทอนมีเนื ้อหาหลักเป็ นเรื่ องปราบฮ่อ
เหมือนกันและมีแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับการยัว่ ล้ อเสียดสีบุคคลเช่นเดียวกัน แต่ในนิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ ง
ปรากฏเนื อ้ ความยั่วล้ อเสียดสีบุคคลและกล่าวถึงเรื่ องที่ ไม่เกี่ ยวกับราชการทัพในเชิ งขบขัน ทาให้ มีเนื อ้ หา
ภาพรวมไม่เคร่ งขรึมจริ งจังเหมือนฉบับแก้ ไขตัดทอน แต่กลับปรากฏความตลกขบขันอันเนื่องมาจากการใช้ ภาษา
อย่างเด่นชัด ในบทความนี ้ผู้วิจยั จึงตังวั
้ ตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ ภาษาเชิงขบขันในนิราศหนองคายฉบับสมุด
ฝรั่ง ย่อมเป็ นการแสดงให้ เห็นความแปลกใหม่ ความน่าสนใจ และคุณค่าของนิราศหนองคายมากยิ่งขึ ้น
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ผู้วิจัยใช้ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคาของสุภาพร มากแจ้ ง (2535: 131-152) วิสนั ติ์ กฏแก้ ว
(2545: 190-246) และพระยาอุปกิตศิลปสาร (2548: 170-176) และแนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมเสียดสี ของ
นัทธนัย ประสานนาม (2548: 19)

ผลและการวิจารณ์
ผู้วิจยั พบว่าเนื ้อความในนิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่งนันนอกเหนื
้
อจากส่วนที่ม่งุ บันทึกเหตุการณ์ ต่าง ๆ
แล้ ว ยังมีเนือ้ ความส่วนที่แสดงความรู้ สึกนึกคิดของกวีอย่างตลกขบขันปรากฏอยู่มากซึ่งกวีตงใจเล่
ั้
นกับภาษา
ด้ วยกลวิธีอนั หลากหลาย กลวิธีที่โดดเด่น ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงเสียงของคาในบทกลอนเพื่อล้ อเลียนกลวิธีการ
ประพันธ์ ของกวีโบราณ อี กทัง้ ใช้ คาและสานวนโวหารในเชิ งขบขัน ตามลักษณะวรรณกรรมเสียดสีที่มักยั่วล้ อ
เสียดสีบคุ คลด้ วยความตลกขบขัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
การเปลี่ยนแปลงเสียงของคาในเชิงขบขัน
กวีตงใจเปลี
ั้
่ยนแปลงเสียงของคาด้ วยการตัด/เพิ่ม/เปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ใน
คา ทังค
้ าไทยและคายืมจากภาษาบาลีสนั สกฤตไว้ หลากหลายวิธี ทาให้ เกิดความขบขันจากคาที่ออกเสียงแปลก
ไปจากคาปกติที่เคยรับรู้ กนั โดยทัว่ ไป แม้ วา่ กลวิธีนี ้จะไม่ได้ แสดงการเสียดสีบคุ คลในเชิงขบขันอย่างตรงไปตรงมา
แต่ก็ช่วยเพิ่มความขบขันในนิราศได้ มากซึง่ พบอยู่หลายแห่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1. การผันเสียงท้ ายคา กลวิธีนี ้ใช้ กบั คาตังแต่
้ 2 พยางค์ขึ ้นไปโดยยังคงเสียงพยางค์ก่อนหน้ าเอาไว้ และ
เปลี่ยนแปลงแต่เพียงเสียงพยางค์สดุ ท้ ายของคานัน้ ๆ เช่น ตอนที่กองทัพเดินทางถึงทับมะค่า กวี พรรณนาสภาพ
ภูมิประเทศที่สงู มากโดยนาเมฆมาเป็ นความเปรี ยบและกล่าวถึงคาศัพท์ เมฆ ว่า
...........................................
เมฆาโชกโกลกปี นเมฆินปรัน
ทังเมโฆโมเฆแลเมข่
้
า
เมขีค้ ่ าศัพท์วา่ เมฆเอกขยัน
เมฆาฆินดอดินฟ้าน่าอัศจรรย์
สอส่อฉันบอกเคอะลอเลอะลิ ้น
ฉอ ฃ ฃอปอไปทีที่ศพั ท์เมฆ
พอโผลกเผลก ล เหลวไหลไปพอสิ ้น
พอจบหมดบดว่าเมฆาฆิน
...........................................
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 20)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 แสดงกลุ่มคาศัพท์ ที่มาจากคาว่า เมฆ ได้ แก่ เมฆา
เมฆินทร์ และเมฆี หมายถึง “ไอน ้าที่รวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อนลอยอยู่ในอากาศ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 917)
ส่วนกลุม่ คาศัพท์ของกวีที่มาจาก เมฆ ได้ แก่ เมฆา เมฆิน เมโฆ โมเฆ เมข่า เมขี ้ค่า และเมฆาฆิน กวีใช้ คาเหล่านี ้
ในความหมายเดียวกับคาว่า เมฆ ยกเว้ นคาว่า เมขีค้ ่ าซึ่งเป็ นคาที่สื่อความหมายอื่น คือ ขี ข้ ้ าหรื อคนรั บใช้ จึง
กล่าวได้ ว่ากวีผนั เสียงท้ ายคาแล้ วทาให้ เกิดคาศัพท์ที่ออกเสียงแปลกใหม่ไปจากพจนานุกรมฯ และความคุ้นชิน
ของผู้อา่ นซึง่ ทาให้ เกิดความขบขัน คือ เมโฆ เมข่า เมขี ้ค่า และเมฆาฆิน
กวีผนั เสียงท้ ายคาด้ วยการเปลี่ยนเสียงสระที่พยางค์ หลัง จาก เมฆ (เม-ฆะ) เป็ น เมฆา และ เมโฆ อีก
ทังเปลี
้ ่ ยนเสียงสระและเพิ่มเสียงพยัญชนะท้ ายที่พยางค์ หลัง ได้ เป็ น เมฆิน นอกจากนีย้ งั พบการเปลี่ยน
เสียงวรรณยุกต์ เสียงสามัญเป็ นเสียงเอกจาก เมฆา เป็ น เมข่า โดยต้ องเปลี่ยน ฆ เป็ น ข เพื่อไม่ให้ เป็ น เมฆ่า
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(เสียงโท) ซึง่ เป็ นเสียงสัมผัสซ ้ากับคาว่า เมขี ้ค่า ในวรรคต่อไป และยังพบการเปลี่ยนพยางค์ เป็ นคา จาก เมฆา
เป็ น เมขี ้ค่า (ขีข้ ้ า) ซึง่ กวีอาจใช้ คานีส้ ื่อความว่าตัวเองอยู่ในฐานะคนรั บใช้ และพบการเพิ่มพยางค์ จาก เมฆา
แล้ วเพิ่มพยางค์ ฆิน ที่ตดั มาจาก เมฆิน จึงได้ เป็ น เมฆาฆิน โดยทัว่ ไปนันค
้ ายืมภาษาบาลีสนั สกฤตที่ลงท้ ายด้ วย
เสียงสระอะสามารถเปลี่ยนเป็ นเสียงสระอา (เมฆา) อิ (เมฆิน) และโอ (เมโฆ) ได้
จากตัวอย่าง กวีใช้ คาว่า เมฆา เมฆิน เมโฆ เมข่า เมขี ้ค่า และเมฆาฆิน ทาให้ เกิดความไพเราะจากการ
ซ ้าเสียง เม และเกิดสัมผัสคล้ องจองหลายแห่งระหว่าง เมฆิน-ปี น (สัมผัสเผลอ) เมโฆ-โมเฆ โมเฆ-เมข่า เมข่า-ว่า
เมฆาฆิน-ดิน อีกทังยั
้ งมีเสียงสัมผัสพยัญชนะที่คาว่า เมโฆ-โมเฆ และเกิดจังหวะไพเราะที่คาว่า เมโฆ-โมเฆ-เมข่า
ส่วนการลากเข้ าความในคาว่า เมขีค้ ่านัน้ แสดงความหมายกระทบใจผู้อ่านได้ ดี เพราะกวีเสียดสีประชดประชัน
ตัวเองว่าเป็ นคนต่าต้ อย
อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อกองทัพเดินทางมาถึงประตูป่าดงพญาไฟ (ดงพญาเย็น) ได้ จดั ให้ มีพิธีบวงสรวง
เทพารักษ์ ความว่า
แล้ วบูเชเทพาน ้าตานอง
นัง่ ยอง ๆ บูชมประนมมือ
จุดธูปเทียนบูโชเทโพรักษ
อันมีฤทธิสิทธิศกั ดิ์ที่นบั ถือ
ให้ ไปดีมาดีอย่ามีภืย
ขอเทวือช่วยพิทกั ษ์ ปกปั กครอง
ต่างบูชังประนังกราบอยู่ไสว
ทังนายไพร่
้
มาบูชนิ สิ ้นทังผอง
้
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 18)
ในพจนานุกรมฯ ปรากฏคาว่า บูช า หมายถึง “แสดงความเคารพบุคคลหรื อสิ่ งที่ นับ ถื อด้ วยเครื่ อง
สักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็ นต้ น. . .ยกย่องเทิดทูนด้ วยความนับถือหรื อเลื่อมใสในความรู้ ความสามารถ. . .”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 680) ส่วนกลุ่มคาศัพท์ของกวีที่มาจาก บูชา ได้ แก่ บูเช บูชม บูโช บูชงั และบูชิน ซึง่
ใช้ ในความหมายเดียวกับคาว่า บูชา ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ วา่ กลุม่ คาศัพท์ของกวีดงั ข้ างต้ นออกเสียงแปลกใหม่ไปจาก
พจนานุกรมฯ และความคุ้นชินของผู้อา่ นซึง่ ล้ วนทาให้ เกิดความขบขัน อีกทังยั
้ งทาให้ เกิดความไพเราะจากการซ ้า
เสียง บู และเกิดสัมผัสคล้ องจองหลายแห่งระหว่าง บูเช-เทพา บูชม-ประนม บูโช-เทโพ บูชงั -ประนัง และบูชิน-สิ ้น
นอกจากนีพ้ จนานุกรมฯ เก็บคาศัพท์ ที่ มาจาก เทพ (เทว-) คือคาว่า เทพดา เทพย- เทพยดา เทพยุดา
เทว- เทวดา และเทวัญ หมายถึง “พวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์ ” (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556: 580-582) ส่วนกลุ่มคาศัพท์ของกวีที่มาจาก เทพ (เทว-) ได้ แก่ เทพา เทโพ และเทวือ ซึง่ ใช้ ในความหมาย
เดี ย วกับ เทพ (เทว-) ดัง นัน้ จึ ง กล่ า วได้ ว่ า กลุ่ม ค าศัพ ท์ ข องกวี ดัง ข้ า งต้ น ล้ ว นออกเสี ย งแปลกใหม่ ไ ปจาก
พจนานุกรมฯ และความคุ้นชินของผู้อ่านซึง่ ทาให้ เกิดความขบขันได้ และทาให้ เกิดความไพเราะจากการซ ้าเสียง
เท และยังเกิ ดสัมผัสคล้ องจองระหว่าง เทพา-นา้ ตา และ เทโพ-บูโช ส่วนการเปลี่ยนเสียง เทว- เป็ น เทวือนัน้
โดยทัว่ ไปไม่ปรากฏกลวิธีลกั ษณะนี ้ แต่ก็ทาให้ เกิดความไพเราะจากเสียงสัมผัสคล้ องจองบังคับระหว่าง เทวือ-ภือ
2. การผวนคา จากตัวอย่างแรกในข้ อ 1. พบคาว่า โมเฆ สันนิษฐานได้ ว่าผวนคามาจาก เมโฆ ซึ่งอยู่
ติดกัน ในที่นี ้มีความหมายเดียวกับ เมฆ เมฆา เมฆิน เมโฆ โมเฆ เมข่า และเมฆาฆิน แต่ไม่พบในพจนานุกรมฯ
และชีวิตประจาวันจึงทาให้ เกิดความขบขัน และคาว่า โมเฆ นี ้ยังทาให้ เกิดเสียงสัมผัสพยัญชนะ สัมผัสคล้ องจอง
และจังหวะที่ไพเราะดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว
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3. การเพิ่มพยางค์หน้ าคา จากตัวอย่างแรกในข้ อ 1. พบว่ากวีใช้ เสียงพยัญชนะต้ นของคาหลักมาเติม
เสียงสระออแล้ วนาไปไว้ หน้ าคาหลักนัน้ โดยใส่รูปสระออบ้ าง ไม่ใส่บ้าง ได้ เป็ นกลุ่มคาศัพท์ ดอดิน สอส่อ ลอ
เลอะ ฉอ (ฉัน) ฃ (อ) ฃอ ปอไป และ ล (อ) เหลวไหล ในพยางค์ ฉอ นันสั
้ นนิษฐานว่ามาจากคาว่า ฉัน แต่กวี
ไม่ได้ เขียนคาว่า ฉัน ลงไปเพราะจะทาให้ จานวนคาเกินกาหนดฉันทลักษณ์ ในที่นีก้ วีต้องการกล่าวว่า “ฉันขอไป
ทีที่ศพั ท์เมฆ” แต่ได้ เพิ่มพยางค์ หน้ าคาเป็ น “ฉอ (ฉัน) ฃ ฃอปอไปทีที่ศพั ท์เมฆ” หมายถึง ตนเองได้ กล่าวถึงคา
ว่า เมฆ ไว้ มากแล้ วจึงขอผ่านไปพูดเรื่ องอื่นบ้ าง
กลวิธีนี ้อาจเลียนแบบมาจากการเพิ่มพยางค์คาที่ยืมมาจากภาษาบาลีสนั สกฤต หรื อกวีอาจแสดงอาการ
ของคนพูดไม่ชดั หรื อไม่ร้ ู หนังสือเพื่อให้ เกิดเสียงของคาที่แปลกใหม่ชวนให้ ขบขัน อย่างไรก็ตามพยางค์ที่กวีเพิ่มมา
ไม่นบั ว่าเป็ นคาใหม่ที่ให้ ความหมายอื่น เป็ นเพียงเสียงที่เพิ่มขึ ้นเพื่อให้ เกิดความแปลกใหม่และไพเราะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเสียงสัมผัสพยัญชนะระหว่างคาหลักกับพยางค์ที่เพิ่มมาข้ างหน้ า ส่วนเสียง /ข/ ใน “ฃ ฃอ” นันเกิ
้ ดความ
ไพเราะจากการซ ้าเสียง และยังมีสมั ผัสคล้ องจองจากเสียงสระออ ใน “ฉอ ฃ ฃอปอ” อีกด้ วย
4. การเปลี่ยนเสียงสระและตัดเสียงพยัญชนะท้ ายคา จากตัวอย่างที่ 2 ในข้ อ 1. พบคาว่า ภือ มาจาก
ภัย หมายถึง “สิ่งที่น่ากลัว, อันตราย. . .” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 866) ซึง่ ใช้ ในความหมายเดียวกัน แต่คาว่า
ภือ ไม่พบในพจนานุกรมฯ และความคุ้นชินของผู้อ่าน จึงกล่าวได้ ว่ากวีทาให้ เกิดคาที่ออกเสียงแปลกใหม่ ชวนให้
ขบขัน ในที่นี ้กวีใช้ การเปลี่ยนเสียงสระและตัดเสียงพยัญชนะท้ าย โดยเปลี่ยนเสียงสระอะเป็ นอือ แล้ วตัด
เสียงพยัญชนะท้ าย /ย/ ออกไป ได้ เป็ นคาว่า ภือ โดยทัว่ ไปแล้ วไม่ปรากฏกลวิธีเปลี่ยนแปลงคาในลักษณะนี ้ แต่
กวีตงใจท
ั ้ าให้ เกิดเสียงรับสัมผัสบังคับระหว่าง นับถือ-ภือ
อีกตัวอย่างหนึง่ ในตอนที่กองทัพพักแรมที่ลาตะคอง เมื่อรุ่ งขึ ้นแล้ วกวีพรรณนาถึงพระอาทิตย์ยามสายว่า
ก็แรมอยู่ที่นนั่ ไม่ผนั ผาย
เวลาสายสุริยาเปล่งราสิน
สุริเยงเปล่งฟ้าไม่ราคิน
คัฆนินแสงโสว่กระโจ่ตา
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 25)
คาว่า โสว่ และ กระโจ่ น่ าจะมาจากคาว่า สว่าง และ กระจ่ าง แต่ไ ม่พ บคาว่า โสว่ และ กระโจ่ ใ น
พจนานุกรมฯ และชีวิตประจาวัน จึงกล่าวได้ ว่ากวีทาให้ เกิดคาที่ออกเสียงแปลกใหม่ จากกลอนวรรคส่งนันหาก
้
เป็ นกรณีทวั่ ไปควรเป็ น “คัฆนิน (คัคนานต์/คัคนางค์) แสงสว่างกระจ่างตา” แต่กวีเปลี่ยนเสียงสระและตัดเสียง
พยัญชนะท้ าย คือ เปลี่ยนเสียงสระอาในคาว่า สว่าง เป็ นเสียงสระโอ แล้ วตัดเสียงพยัญชนะท้ าย /ง/ ออก จึงได้
เป็ น โสว่ (สะ-โหว่) จากนันกวี
้ ใช้ วิธีการเดียวกันนี ้กับคาว่า กระจ่าง ได้ เป็ น กระโจ่ เพื่อให้ สมั ผัสคล้ องจองกับคาว่า
โสว่ โดยปกติไม่พบการเปลี่ยนแปลงคาในลักษณะนี ้ อนึ่งกวีเปลี่ยนเสียงคาว่า สว่าง เป็ น โสว่ โดยไม่เกี่ยวข้ อง
กับการรับสัมผัสจากคาก่อนหน้ า สันนิษฐานว่ากวีมงุ่ แสดงความแปลกใหม่ชวนขบขันมากกว่าเสียงสัมผัส
การใช้ คาและสานวนโวหารในเชิงขบขัน
นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ ง มีคาและสานวนโวหารชวนให้ ตลกขบขันหลายแห่งและหลากแง่มุม ซึ่ง
แสดงการยัว่ ล้ อเสียดสีบคุ คลได้ ชดั เจนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเสียงของคา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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1. การเล่นความหมายของคา เช่น เมื่อกองทัพยกมาถึงวัดโปรดสัตว์ในพระนครศรี อยุธยา กวีกล่าวว่า
ฝี พายไม่รอรามาตบึง
บันลุถงึ น่าวัดโปรดสัตวใหญ่
โปรดแต่ช้างกับปลาวานราคาญใจ
สัตวเล็กไม่เมตาโปรดปรานี
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 7)
สันนิษฐานว่าวัดเป็ นที่ร้ ู จักในนาม “วัดโปรดสัตว์ใหญ่” คาว่า ใหญ่ น่าจะเป็ นคาวิเศษณ์ แสดงลักษณะ
หรื อความสาคัญของวัด แต่กวีเล่นกับความหมายของชื่อวัดโดยนาคาว่า ใหญ่ ไปใช้ เป็ นคาวิเศษณ์ แสดงลักษณะ
ของคาว่า สัตว์ จึงได้ ความหมายว่าเป็ นวัดที่โปรดเฉพาะสัตว์ ใหญ่ กวีกล่าวถึงช้ างและปลาวาฬมาเป็ นตัวอย่าง
ของสัตว์ใหญ่ดงั กล่าว ด้ วยเหตุนี ้ความขบขันจึงเกิดจากการที่กวีแกล้ งเข้ าใจความหมายของคาผิดไป
อีกตัวอย่างหนึง่ ในตอนที่เจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารงเตรี ยมยกพลเข้ าดงพญาไฟจึงมอบหมายให้ ขุนนาง
ไปสารวจเส้ นทางทัพ ความว่า
จึงแต่งจัดขุนอสัจจวาที
โกหะกาธิบดีตามประสงค์
สืบระยะแถวทางในกลางดง
จัตรุ งภอจะเดินเหินสบาย
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 14)
“สัจจวาที” เป็ นราชทินนามของล่ามในกรมพระคลัง ดังที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า “หมื่นสัจะ
วาจา หมื่นสัจวาที ล่าม 2 คน นาคล 300” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 267) กวีสร้ างราชทินนามใหม่ขึ ้นมาโดย
ทาให้ มีความหมายตรงข้ ามกับราชทินนามเดิมจากการเติม น นิบาต (อ) ได้ คาว่า “อสัจจวาที” หมายถึง มีคาพูดที่
ไม่เป็ นความจริ ง นอกจากนี ก้ วียังสร้ างคาเรี ยกขุนนางคนดังกล่าวว่า “โกหะกาธิ บดี ” มาจาก “โกหก” รวมกับ
“อธิบดี” หมายถึง ผู้เป็ นใหญ่ในการพูดเท็จ ซึง่ มีความหมายเหมือนกับ “อสัจจวาที” กวีตงใจใช้
ั้
คาทังสองนี
้
้เพื่อ
สื่อสารเป็ นนัยว่า เจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารงต้ องการโกหกฝ่ ายบัญชาการทัพว่ามีอุปสรรคในการเดินทัพ จึง
มอบหมายให้ ขนุ นางผู้เชี่ยวชาญการโกหกไปสารวจเส้ นทางและช่วยหาเหตุให้ ไม่ต้องไปรบ ความขบขันจึงเกิดขึ ้น
จากการสร้ างคาใหม่ด้วยการเล่นความหมายของคาให้ ตรงข้ ามกัน
2. การกล่าวประชดประชัน เช่น กวีเล่าว่าเจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารงมีบญ
ั ชาให้ ตนแต่งนิราศหนองคาย
จึงต้ องถูกเฆี่ยนและจาคุกความว่า
เลยบัญชาให้ ข้าพเจ้ านี ้
ผู้เปนที่เสมียรเขียนอักษร
จดหมายเหตุจาทาเปนคากลอน
จะถาวรอยู่ในคุกสนุกนิ์นาน
ประชาชนจะได้ ยลระยะทาง
เปนตัวอย่างธรรมเนียมคุกทุกสถาน
เหล่าฝูงคนที่อยู่ได้ ร้ ู การ
ผู้ใดอ่านเหนความขลาดได้ บาดใจ
ฉันคานับรับบัญชาจดจาฦก
คิดตรองตรึกตามบัณฑิตย์ลิขิตไข
ปั ญญาน้ อยหนุ่มคนองไม่วอ่ งไว
พอทนได้ ห้าสิบทีมีลายงาม
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 1)
กวีประชดประชันชะตากรรมของตนเองว่าจาต้ องแต่งนิราศเพื่อให้ ได้ เข้ าไปใช้ ชีวิต ในคุกอย่างมีความสุข
และผู้ที่ติดคุกต้ องแต่งนิราศไว้ เป็ นธรรมเนียมเพื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ อา่ นจนทราบความจริ งในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากนี ้กวียงั
ได้ กล่าวถ่อมตนตามขนบการประพันธ์แบบโบราณว่าเป็ นผู้มีปัญญาน้ อย กวีสามารถทนต่อโทษโบยที่ได้ รับ แม้ ว่า
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จะเป็ นการรั บโทษแต่ก็ทาให้ ร่างกายมีลวดลายงดงาม ด้ วยเหตุนีค้ วามขบขันจึงเกิ ดจากการที่กวีแกล้ งกล่าว
ตรงกันข้ ามกับความจริ ง
3. การกล่าวเกินจริ ง เช่น ในตอนที่เจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารงคิดจะตอบท้ องตราฝ่ ายบัญชาการทัพว่า
อนึง่ เล่าเราวิตกเปนหนักหนา
ดวงพระสุริยายังแผดส่อง
จะยกพลนิกายไปเนืองนอง
แดดจะต้ องร้ อนรนไพร่ พลทัพ
ถึงเดินไปไนหนทางเมื่อเดือนหงาย
พลนิกายภักผ่อนจะนอนหลับ
แสงเดือนส่องต้ องตาโยธาทัพ
นอนไม่หลับแล้ วฉิบหายตายทังกอง
้
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 13)
กวีใช้ อธิพจน์ (Overstatement) แสดงความคิดของเจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารงในการหาข้ ออ้ างที่จะไม่
ต้ องยกทัพไปรบฮ่อด้ วยการกล่าวถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ ้นว่า หากเดินทางไปในช่วงกลางวัน บรรดาทหารย่อมได้ รับ
อันตรายจากความร้ อนของแสงแดด และหากเดินทางในช่วงกลางคืน บรรดาทหารก็ย่อมได้ รับอันตรายจากแสง
จันทร์ ที่สอ่ งเข้ าตาจนนอนไม่หลับและต้ องตายทังกองทั
้
พ เป็ นการแกล้ งกล่าวเกินจริ งให้ ขบขัน
4. การหยอกล้ อ เช่น หลังจากกองทัพออกจากดงพญาไฟแล้ ว กวีกล่าวว่าเจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารง
สร้ างขุนเพ็ดขนาดเท่าตัวท่านไว้ ในศาล กวีอธิษฐานจิตอวยพรผู้เป็ นนายว่า
ขอกุศลผลบูชาขุนเพ็ดใหญ่
ให้ แม่ไข่มีฉนั กันกระหาย
บันดาเหล่าเจ้ าชู้พวกผู้ชาย
ให้ มากมายช่วยฉันภรรยา
(หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี, 2494: 22)
แม่ไข่ คือ นางละครคนโปรดของเจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารง (บุญเตือน ศรี วรพจน์, 2559: 85) และ
สันนิษฐานว่าเป็ นภรรยาคนโปรดของท่านด้ วย ในที่นีก้ วีอวยพรให้ แม่ไข่ซงึ่ อยู่ที่กรุ งเทพฯ ไม่ต้องเปล่าเปลี่ยวโดยมี
ผู้ชายเจ้ าชู้จานวนมากมา “ฉัน” (กิน) คือ มาอยู่เป็ นสามีของแม่ไข่ การกล่าวเช่นนีน้ บั เป็ นการแช่งผู้เป็ นนายว่า
ขอให้ ภรรยามีช้ ู เป็ นสานวนโวหารเชิงหยอกล้ อผู้มีสถานะสูงกว่าตนเอง กลวิธีนี ้จึงทาให้ เกิดความตลกขบขันขึ ้นได้
จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ากวีตงใจใช้
ั้
ภาษาในเชิงตลกขบขัน อย่างโดดเด่นซึ่งปรากฏอยู่ทวั่ ไปใน
นิราศ ล้ วนสร้ างขึ ้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดสาคัญและจุดมุ่งหมายของกวี คือ การยัว่ ล้ อเสียดสีผ้ อู ื่น กล่าวได้ ว่าการ
ใช้ ภาษาเชิงขบขัน เป็ นกลวิธีที่ทาให้ นิราศหนองคายยิ่งมีลกั ษณะเป็ น “เรื่ องแต่ง” ที่มีชนเชิ
ั ้ งของศิลปะทางภาษา
สอดคล้ องกับที่นทั ธนัย ประสานนาม (2548: 19) กล่าวถึงลักษณะของเรื่ องเสียดสีไว้ ว่า ในแง่กลวิธีการเขียน
ผู้แต่งต้ องการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์บางประการจึงใช้ วิธีการลดทอนความสาคัญของเรื่ องที่ต้องการเสียดสี ใช้
อารมณ์ขนั คาคม การแฝงนัย การเย้ ยหยัน และวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ การวิพากษ์ วิจารณ์ เป็ นไปโดยอ้ อมค้ อม การ
เสียดสีในลักษณะนี ้จึงมีศิลปะและคุณค่ามากกว่าการกล่าวร้ ายด้ วยถ้ อยคารุ นแรงอย่างตรงไปตรงมา

สรุป
หลวงพัฒนพงศ์ภักดีเป็ นผู้มีความสามารถในการประพันธ์ และเข้ าใจธรรมชาติของวรรณกรรมเสียดสี
เป็ นอย่างดี เห็นได้ จากการใช้ ความขบขัน อันเป็ นลักษณะสาคัญของวรรณกรรมเสียดสี มานาเสนอผ่านภาษาได้
อย่างประณีตตังแต่
้ ระดับเสียงของคา ได้ แก่ การผันเสียงท้ ายคา การผวนคา การเพิ่มพยางค์หน้ าคา รวมทังการ
้
เปลี่ยนเสียงสระและตัดเสียงพยัญชนะท้ ายคา เห็นได้ ชดั เจนว่ากลวิธีการเปลี่ยนแปลงเสียงของคาเหล่านี ้ทาให้
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เกิ ดคาที่ หลากหลายรู ปและเสียงซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงความหมายเดิมไว้ เป็ นคาที่ แปลกใหม่และชวนให้ ผ้ ูอ่าน
ขบขันเพราะเสียงของคาที่ไม่ค้ นุ ชิน อีกทังท
้ าให้ เกิดความไพเราะของเสียงสัมผัส พยัญชนะและสระ จังหวะ และ
ความหมายที่กินใจ นอกจากนีก้ วียังใช้ คาและสานวนโวหารแสดงความขบขันด้ วยการเล่นความหมายของคา
การกล่าวประชดประชัน การกล่าวเกินจริ ง และการหยอกล้ อ การใช้ ภาษาเชิงขบขันจากวิธีการที่หลากหลาย
เหล่านี ้ช่วยให้ กวีสร้ างวรรณกรรมเสียดสีได้ อย่างมีศิลปะตามความมุ่งหมายของกวีและแนวคิดสาคัญของเรื่ องที่
ต้ องการยัว่ ล้ อเสียดสีผ้ อู ื่น นับได้ วา่ นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่งเป็ นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อผู้อา่ น
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รั ฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์
The Constitution and Political institution of the Republic of Singapore
ศาสตรินทร์ ตันสุน1*
Sarttarin Tansoon1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาถึงรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทาให้ ทราบถึง รู ปแบบการปกครอง ระบบรัฐสภา ที่มา
ของตัวแทนพลเมือง การใช้ และการบริ หารจัดการอานาจอธิปไตย ระบบพรรคการเมืองที่โดดเด่นพรรคเดียว การ
แข่งขันทางการเมืองและการมีประสิทธิ ภาพของการดาเนิ นนโยบายสาธารณะที่ ส่งผลให้ สาธารณรั ฐสิงคโปร์
กลายเป็ นประเทศที่ พัฒนาแล้ ว ขณะเดีย วกัน ก็ไ ม่ละเลยต่อการขจัดประเด็น การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่นในวงการ
การเมืองและบริ หารงานภาครั ฐ ยืนยันได้ จากการจัดอันดับประเทศที่โปร่ งใสที่สุด จะพบว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์
ติดอันดับ 1 ใน 5 อยู่เสมอ ซึ่งด้ วยเหตุผลทัง้ หมดเป็ นการสร้ างความเชื่ อมั่นจากนานาประเทศ จนทาให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ก้าวมาเป็ นประเทศชันน
้ าในโลกอย่างเช่นปั จจุบนั

ABSTRACT
The study on The Constitution of the Republic of Singapore keeping in mind the style
parliamentary system of government that is representative of the population. The use and
management of national sovereignty. The dominant single party political system.
Political competition and the effective implementation of public policies that contributed to
Singapore becoming a developed country. While not ignoring the issue of eliminating corruption.
Confirmed by the ranking of the most transparent. It was found that Singapore ranked first in all five is
always a reason to build the confidence of the international community and the Republic of
Singapore's leading countries in the world such as the present.

Key Words: Singapore, Constitution, Government
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บทนา
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็ นหนึง่ ในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ
อาเซียน ( Association of Southeast Asian Nation : ASEAN) โดยอีก 9 ประเทศประกอบด้ วย ไทย ลาว
กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม และบรู ไน ซึง่ ในบรรดาทัง้ 10 ประเทศนี ้ต่างให้ การยอมรับและเป็ น
ที่ประจักษ์ วา่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีความเป็ นผู้นา โดดเด่น ทรงอิทธิพลทังในด้
้ านเศรษฐกิจ การค้ า
การลงทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ(กรมอาเซียน, 2556) นอกจากนีจ้ ากการจัดอันดับโดยองค์กรข้ าม
ชาติหรื อองค์กรระหว่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือต่างก็ให้ การยอมรับว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ เต็มไปด้ วยศักยภาพ
ของพลเมืองภายในประเทศ(http://www3.weforum.org/docs/WEF2015-16.pdf, 6 ตุลาคม 2559) และการวาง
ตาแหน่งแห่งที่ของประเทศนี ้บนเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้ วย อาจกล่าวได้ ว่าไม่เพียงแต่สาธารณรัฐสิงคโปร์
จะเป็ นผู้นาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี ้แต่เพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นหนึง่ ในประเทศชันน
้ าของโลกด้ วย
สิงคโปร์ เป็ นรัฐเดี่ยว ปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็ นประมุขของ
รัฐมาจากการเลือกตังโดยตรงของผู
้
้ มีสิทธิเลือกตัง้ มีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ทาหน้ าที่บริ หารกิจการงาน
ของรัฐ นายกรัฐมนตรี ต้องเป็ นสมาชิกรั ฐสภา (สุรินทร์ , 2556) และรู ปแบบรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็ น
สภาเดี่ยว คือ มีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีวุฒิสภา แม้ ว่าจะรั บอิทธิ พลในการออกแบบระบบรั ฐสภามาจาก
อังกฤษก็ตาม
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปกครองประเทศด้ วยพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตังอย่
้ างท่วมท้ นมาโดยตลอด
เพียงพรรคเดียวนับตังแต่
้ ได้ สถาปนาเป็ นสาธารณรัฐ ในอดีตและปั จจุบนั เพิ่งมีนายกรัฐมนตรี เพียง 3 คน เท่านัน้
ตาแหน่งนายกรั ฐมนตรี สิงคโปร์ สามารถเป็ นติดต่อกันได้ โดยไม่ได้ จากัดระยะเวลาหรื อวาระ เพียงแต่วาระของ
นายกรัฐมนตรี จะมีเท่ากับวาระของสมาชิกรัฐสภา คือ วาระละ 5 ปี (อาณัติ, 2557)
การศึกษาครัง้ นี ้ มีความคิดที่จะศึกษาถึงการที่รัฐธรรมนูญสาธารณรั ฐสิงคโปร์ ออกแบบโครงสร้ างทาง
การเมือง การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอานาจของระบบการเมืองในฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ และฝ่ ายตุลาการ
และการศึก ษาในครั ง้ นี อ้ าจเป็ นประโยชน์ ใ นการจัดท าออกแบบ ยกร่ างรั ฐ ธรรมนูญฉบับ ใหม่ของสังคมการ
เมืองไทยใหม่อีกครัง้

วิธีการศึกษา
สารวจเชิงเอกสาร(documentary research) และวิเคราะห์ตามเนื ้อหา(content analysis) เพื่อค้ นหา
คาตอบจากคาถามวิจยั ที่ว่าการเมืองสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้ มแข็ง เนื่องจากมีรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองที่
ทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัย
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ จั ด เป็ นประเทศที่ มี ก ารปกครองในระบอบสาธารณรั ฐ โดยเลื อ กใช้ ระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยว(กรมอาเซียน, 2556) ซึง่ หากพิจารณาตามรั ฐธรรมนูญจะพบว่า
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ระบบการปกครองของสิงคโปร์ มีการแบ่งแยกอานาจแบบบางส่วน (partial separation of powers) กล่าวคือ แม้
ตามรั ฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ มีการแบ่งแยกการใช้ อานาจออกจากกันเป็ นสามขา (branch) คือ ฝ่ ายบริ หาร
(executive), ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ (legislative) และฝ่ ายตุลาการ (judiciary) แต่เมื่อเนื่องด้ วยธรรมชาติของระบบ
รัฐสภาที่ความสัมพันธ์เชิงหน้ าที่ (function) และที่มาของตาแหน่ง (agency) ของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ
นันซ้
้ อนทับกันอยู่ นั่นคือมีลกั ษณะเป็ นการแบ่งแยก (การใช้ ) อานาจแบบบางส่วน (régime de séparation
souple des pouvoirs) ซึง่ เป็ นธรรมชาติของระบบรัฐสภา ที่ไม่ได้ มีการแบ่งแยกอานาจแบบเด็ดขาด (régime de
séparation tranchée des pouvoirs) เหมือนกับระบบประธานาธิบดีของสหรัฐฯ นอกจากนี ้ในทางปฏิบตั ิยงั มี
แนวโน้ มว่าหัวหน้ าของฝ่ ายบริ หารที่มาจากผู้นาของพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียว คือ พรรคกิจประชาชน
(People’s Action Party) ในฐานะประมุขฝ่ ายบริ หาร (head of government) และรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี
(cabinet ministers) จะสามารถสถาปนาอานาจขึน้ ครอบงาฝ่ ายนิติบัญญัติ จากกลไกของพรรคการเมืองที่
เข้ มแข็ง และมีการสืบทอดอานาจของวงศ์ ตระกูลมาอย่างต่อเนื่ องยาวนาน ซึ่งรู ปแบบการแบ่งแยกอานาจนี ้
ชัดเจนมากขึ ้นนับแต่ครัง้ สิงคโปร์ แยกตัวออกมาจากสหพันธรัฐมาเลเซียในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1965 โดยสาเหตุ
สาคัญที่ เป็ นแรงกดดันให้ สิงคโปร์ แยกตัวออกมาก็คือ มีความขั ดแย้ งในเชิงการเมืองเรื่ องการแบ่งสรรอานาจ
ความแตกต่างระหว่างชาติพนั ธุ์อนั นามาซึง่ ความหวาดระแวงระหว่างชนชัน้ นาทางการเมืองในสิงคโปร์ เชื ้อสาย
จีน ชาวมาเลเซียเชื ้อสายจีน และชาวมลายู ซึง่ ชนชัน้ นามลายูเกรงว่าลี กวน ยู และชาวจีนจะยิ่งมีบทบาทและ
อิทธิ พลมากขึ ้นในการรวมเป็ นสหพันธรั ฐมาเลเซีย(Federation of Malaysia) รวมถึงความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมการดาเนินชีวิตของทังสองประเทศ(สี
้
ดา, 2541)

สถาบันประธานาธิบดี ประมุขของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประธานาธิบดีมีวาระการดารงตาแหน่ง
ในคราวละ 6 ปี มาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชนสิ
้
งคโปร์ (โคริ น, 2541) ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครเป็ น
ประธานาธิ บดีมี ดังนี ้ ผู้สมัครดารงตาแหน่งประธานาธิ บดีจะต้ องไม่สงั กัดหรื อเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองใดใน
ปั จจุบนั โดยมีคณ
ุ สมบัติอื่นอีกดังนี ้ อาทิ ผู้สมัครจะต้ องเคยดารงตาแหน่งการบริ หารราชการในสิงคโปร์ ระดับสูง
หรื อเคยเป็ นรั ฐมนตรี ว่าการในกระทรวง หรื อผู้บริ หารองค์ กรภาครั ฐระดับ สูง หรื อเป็ นผู้บริ หารองค์ กรธุ รกิ จ
ภาคเอกชนที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นอย่ า งน้ อ ย 100 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ซึ่ ง การลงสมัค รรั บ เลื อ กตัง้ ในต าแหน่ ง
ประธานาธิ บดีนี ้จะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดจากคณะกรรมการการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี
(The Presidential Elections Committee)จึงจะอนุญาตให้ ลงสมัครรับเลือกตังโดยตรงจากประชาชนผู
้
้ มีสิทธิ
เลือกตังได้
้ โดยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีมาแล้ วทังหมด
้
3 ครัง้ ด้ วยกัน ประธานาธิบดี
สามารถที่ จะใช้ สิทธิ ระงับยับยัง้ กฎหมาย(VETO)ที่ อาจเกี่ยวข้ องกับความมั่นคงภายในรั ฐได้ การจับกุมคุมขัง
บุค คลในความผิ ดที่ เกี่ ย วข้ องกับ ความมั่น คง(Morgan, 2013) ประเด็น ความขัดแย้ งทางศาสนา รวมถึง
ประธานาธิ บ ดีมี สิ ท ธิ ใ นการแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ระดับ สูง และตรวจสอบการใช้ อานาจรั ฐ ในกรณี ทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ได้ ด้วย ปั จจุบนั คือ ดร.โทนี ตัน เค็ง ยัม ได้ รับเลือกเป็ นประธานาธิบดีสิงคโปร์ คนที่ 3
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สถาบันบริ หาร : นายกรั ฐมนตรี และคณะรั ฐมนตรี นายกรั ฐมนตรี ลี เซียน ลุง เป็ นบุตรชายคนโต
ของอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ลี กวน ยู จบการศึก ษาด้ า นการบริ ห ารงานภาครั ฐ จากมหาวิ ท ยาลัย ฮาร์ ว าร์ ด มี
ประสบการณ์ การรั บราชการทหาร ลงสมัครรั บเลือกตังและได้
้
เป็ นสมาชิกรั ฐสภาใน ค.ศ.1984 อายุ 32 ปี ลุง
ได้ รับสมญานามจากสื่อมวลชนสิงคโปร์ วา่ เป็ น “นายกรัฐมนตรี กูเกิล”(Prime Minister Google)เหตุเป็ นเพราะว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ หรื อซักถามประเด็นใดเขาจะตอบและชีแ้ จง และบางครั ง้ ยังอธิบายได้ จนผู้ถามเข้ าใจได้
อย่างถ่องแท้ ในบทบัญญัติ(มาตรา)ที่ 24 ของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระบุว่านายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี จะต้ องเป็ นสมาชิกรัฐสภา และในการแต่งตังนายกรั
้
ฐมนตรี นนจะมาจากสมาชิ
ั้
กรัฐสภาที่ได้ รับการ
ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กในรั ฐ สภาสูงที่ สุด (โคริ น ,

2542) ซึ่งจะน าชื่ อ นัน้ ให้ ป ระธานาธิ บ ดี แ ต่ งตัง้ เพื่ อเป็ น

นายกรั ฐมนตรี ต่อไป ส่วนการแต่งตังคณะรั
้
ฐมนตรี ประธานาธิ บดีจะเป็ นผู้แต่งตังรั
้ ฐมนตรี ตามคาแนะนาของ
นายกรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติ(มาตรา)ที่ 25 และการบริ หารงานของรัฐคณะรัฐมนตรี จะต้ องรับผิดชอบต่อรัฐสภา
ด้ วย(collectively responsible to Parliament) (Morgan, 2013) โดยการมาประชุมสภาและร่ วมตอบกระทู้ถาม
ในสภา นอกจากนันผู
้ ้ ที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะต้ องไม่ มีตาแหน่งหรื อบริ หารงานในองค์กรที่
แสวงหาผลกาไร ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษัทการค้ า บรรษั ท ข้ ามชาติ ห้ างหุ้นส่วนใดๆทัง้ สิน้ รั ฐบาลพรรคกิ จ
ประชาชนที่นาโดยนายลี กวน ยู นันเริ
้ ่ มขึ ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.2004 ซึง่ เขาได้ ให้ คามัน่ สัญญาว่ายังคงยึดแนว
ทางการบริ หารประเทศแบบเปิ ดกว้ าง ให้ ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการบริ หารประเทศและปรึ กษาหารื อตามแบบ
รัฐบาลเดิม รวมทังสร้
้ างสังคมสิงคโปร์ ที่น่าอยู่เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ อนาคตของสิงคโปร์ ด้วย
ค่านิยมหรื อทัศนคติในการทางานของรัฐบาลนายลี เซียน ลุง ปั จจุบนั คือ Integrity, Service,
Excellence อาจแปลความได้ วา่ จะเป็ นรัฐบาลที่คงไว้ ด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตใจที่พร้ อมให้ บริ การ และมุง่ สูค่ วาม
เป็ นเลิศในทุกด้ าน
ระบบรั ฐสภาของสาธารณรั ฐสิงคโปร์ สมาชิกรัฐสภาแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 5 ปี (Morgan, 2013) โดยกฎหมายกาหนดให้ แบ่งเขตเลือกตังออกเป็
้
น 2 ระบบ ได้ แก่ การเลือกตังแบบ
้
เขตเดียวเบอร์ เดียวจานวน 12 คน และการเลือกตังสมาชิ
้
กรัฐสภาแบบเขตใหญ่ยกพรรคจานวน 75 คน ใน 15
เขตเลือกตัง้
สมาชิกรัฐสภาแบบแต่งตัง้ มีจานวนไม่เกิน 9 คน มีวาระการดารงตาแหน่งเท่าอายุของสภา คื อ วาระละ
5 ปี โดยรั ฐธรรมนูญเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กที่เป็ นตัวแทนของอดีตพรรคการเมืองฝ่ ายค้ าน หรื อพรรคการเมืองที่
ไม่ได้ เข้ าร่ วมในการจัดตัง้ รั ฐบาลซึ่งได้ คะแนนเสียงในเขตที่ ลงสมัครไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของคะแนนเสียง
ทังหมดมี
้
สิทธิได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นสมาชิกรัฐสภา ทัง้ นี ้ เกณฑ์ขนต
ั ้ ่าตามสัดส่วนที่ระบุไว้ ในประเภทนี ้ คือ 3 คน
สมาชิกรัฐสภาโดยการแต่งตังจากประธานาธิ
้
บดี มีจานวนไม่เกิน 9 คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละ 2 ปี ครึ่ ง ซึ่งรั ฐธรรมนูญได้ เปิ ดโอกาสให้ ประธานาธิ บดีมีอานาจในการให้ ความเห็นชอบแต่งตัง้ บุคคลที่
เหมาะสมในการดารงตาแหน่งสมาชิกรัฐสภา ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน อาทิ ไม่สงั กัดพรรค
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การเมือง และเป็ นผู้บาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อเป็ นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ เช่น
ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
อานาจหน้ าที่ของรัฐสภาประกอบด้ วย การกากับดูแลการเงินการคลังของรัฐการออกกฎหมาย อานาจ
หน้ าที่ในการตังกระทู
้
้ ถาม และการมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ ายบริ หาร
ระบบการเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภา การแบ่งเขตเลือกตังออกเป็
้
น 2 ระบบ คือ (สานักภาษาต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555)
1.

ระบบการเลือกตังสมาชิ
้
กรัฐสภาแบบเขตเดียวเบอร์ เดียว

(SMC : Single Member Constituency) จานวน 13 ที่นงั่ ใน 13 เขตเลือกตัง้
2.

ระบบการเลือกตังสมาชิ
้
กรัฐสภาแบบเขตใหญ่ยกพรรค

(GRC : Group Representation Constituency) จานวน 76 ที่นงั่ ใน 16 เขตเลือกตัง้
โดยแต่ละพรรคจะส่ งผู้สมัครลงในระบบนี ไ้ ด้ เขตละ 3-6 คน และให้ ผ้ ูที่ มีสิท ธิ เลื อกตัง้ ในแต่ล ะเขต
ลงคะแนนเลือกได้ เพียงพรรคเดียวโดยพรรคที่ได้ คะแนนเสียงสูงสุดจะได้ ที่นงั่ แบบยกพรรคในเขตนัน้ ๆ(Winner
takes all)หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าเป็ นการเลือกตังแบบกลุ
้
ม่ (GRC : Group Representation Constituency) ซึง่ แบ่ง
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ อ อกเป็ น 16 เขตเลื อ กตัง้ (Morgan,

2013) โดยแต่ ล ะเขตเลื อ กตั ง้ จะมี จ านวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เท่ากันโดยที่สูงสุดมีไม่เกิน 6 คน พรรคที่ได้ รับชัยชนะในการเลือกตังมานั
้ บตังแต่
้
ก่อตังเป็
้ นสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ พรรคกิจประชาชน(PAP : People’s Action Party) โดยในปั จจุบนั หลังการ
เลือกตัง้ 11 กันยายน ค.ศ.2015 พรรคกิจประชาชนครองเสียงข้ างมากในสภาโดยมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรถึง 83 คน ขณะที่อีก 6 ที่นงั่ เป็ นของพรรคแรงงาน(The Workers’party) โดยหลังจากที่พรรคแรงงานได้ รับ
ชัยชนะในการเลือกตังซ่
้ อมตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤษภาคม 2012 และ 11 กันยายน 2015
และหากพิ จารณาการเลือกตัง้ เมื่อครั ง้ ค.ศ.2011 ประกอบด้ วยเราจะพบว่าความนิ ยมในพรรคกิ จ
ประชาชนนันก
้ าลังถูกท้ าทายเป็ นครัง้ แรกส่งผลให้ พรรคฝ่ ายค้ านมีที่นงั่ ในรัฐสภาเพิ่มขึ ้น อดีตผู้นาอย่างลี กวน ยู
และโก๊ ะ จ๊ ก ตง เริ่ มยุติบทบาทในรั ฐบาลชุดที่ กาลังจะเกิดขึน้ ใหม่ในเวลานัน้ และรั ฐบาลของนายลี เซียน ลุง
จาเป็ นต้ องปรับนโยบายในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสามารถอ้ างความชอบธรรมและการยอมรับ
ในผลงาน แต่การเลือกตังครั
้ ง้ ล่าสุดใน ค.ศ.2015 พรรครัฐบาลได้ คะแนนเสียงมากกว่าการเลือกตังเมื
้ ่อ ค.ศ.2011
ถึงร้ อยละ 10 โดยได้ รับคะแนนเสียงสูงกว่าร้ อยละ 70 ใน 15 เขตเลือกตัง้ จากทัง้ หมด 29 เขตเลือกตัง้ ขณะที่
พรรคแรงงานที่เป็ นพรรคฝ่ ายค้ านได้ ที่นงั่ ในสภาลดลงเหลือเพียง 6 ที่นงั่ เท่านัน้ สาเหตุของการได้ รับชัยชนะอย่าง
ท่วมท้ นอีกครัง้ ของพรรคกิจประชาชนในครัง้ นี ้มาจากการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู เมื่อ
ช่วงต้ นปี 2015 และการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ รัฐบาลทางานต่อก็แสดงให้ เห็นว่าชาวสิงคโปร์ ให้ ค่ากับรัฐบาลที่มี
ผลงาน ทางานต่อเนื่อง และเต็มไปด้ วยประสิทธิภาพในการให้ บริ การ มากกว่าจะสนใจในเรื่ องสิทธิ เสรี ภาพ หรื อ
ข้ อเรี ยกร้ องทางการเมือง
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ระบบบริหารงานยุตธิ รรมและองค์ กรอื่นตามรั ฐธรรมนูญสาธารณรั ฐสิงคโปร์
สิงคโปร์ ใช้ ระบบไต่สวนในระบบลูกขุนอย่างเช่นอังกฤษ(โคริ น, 2541) โดยสิงคโปร์ จะถือว่าความผิด
อาญานี ค้ ือความผิ ดต่อแผ่ นดิน ดังนัน้ กระบวนการยุติธรรมในการฟ้องคดีจะกระทาโดยอัยการรั ฐ การฟ้อง
คดีอาญาจึงมีลกั ษณะเป็ นข้ อพิพาทระหว่างปั จเจกบุคคลกับรัฐ โดยจะใช้ หลักการและระบบต่างๆในระบบลูกขุน
ของอังกฤษมาใช้ กบั สิงคโปร์ ด้วย แต่กระบวนการการไต่สวนโดยลูกขุนนี ้จะใช้ ก็แต่เฉพาะในคดีอาญาเท่านัน้
หลักเบือ้ งต้ นที่สาคัญ คือ หลักการที่ต้องสันนิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิดจนกว่าจะได้
พิสจู น์แน่แล้ ว ผลจากหลักการข้ อนี ้จึงทาให้ ภาระการพิสจู น์ต้องตกแก่โจทก์นนคื
ั ้ อ อัยการ ที่จะต้ องมีภาระในการ
นาสืบถึงการกระทาความผิ ดของจาเลยหรื อผู้ต้องหานัน้ ๆ ซึ่งเป็ นการผลักภาระการพิสูจน์ ไปยังผู้ถูกกล่าวหา
นัน่ เอง และอีกหลักการหนึง่ ที่สาคัญก็คือ หลักการพิสจู น์ให้ ได้ ความจริ งตามที่กล่าวหาโดยปราศจากข้ อสงสัย ซึง่
ในสิงคโปร์ ถือว่าเป็ นหลักการที่สาคัญยิ่ง เพราะถือว่าเป็ นมาตรฐานอย่างสูงที่บุคคลที่ถูกฟ้องและถูกพิพากษาอัน
เป็ นเหตุให้ บุคคลนันต้
้ องถูกลงโทษปรับหรื อสูญเสียอิสรภาพหรื อชีวิต บุคคลผู้นนจะต้
ั้
องได้ รับการพิจารณาด้ วย
มาตรฐานขันสู
้ งเพื่อเป็ นการรับรองว่าบุคคลผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ถูกลงโทษโดยปราศจากการพิสจู น์ในระดับสูง ซึง่
หลักการต่างๆนี ้ถือได้ วา่ เป็ นหลักการที่ประกันในเรื่ องสิทธิและเสรี ภาพ รวมไปถึงการได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ น
ธรรมในกระบวนการยุติธรรมเป็ นอย่างดี สาหรับการลงโทษทางอาญาในระดับสูงสุด คือ การประหารชีวิตด้ วย
การแขวนคอ ซึง่ เป็ นการลงโทษที่ระบบยุติธรรมสิงคโปร์ ใช้ มาตังแต่
้ สมัยเป็ นอาณานิคม โดยคดีที่อยู่ในขอบข่าย
การลงโทษนีค้ ือคดีฆาตกรรม คดีอาวุธปื น คดีครอบครองเฮโรอีนตังแต่
้ 15 กรั มขึน้ ไป แต่รัฐสภาสาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ ได้ ผ่านร่ างกฎหมายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012 ให้ ปฏิรูประบบกฎหมายโดยให้ ผ้ พู ิพากษาสามารถใช้
ดุลพินิจในการลดโทษจากการประหารชีวิ ตด้ วยการแขวนคอเป็ นจาคุกตลอดชีวิต หากนักโทษคดีฆาตกรรมก่อ
เหตุโดยไม่เจตนา หรื อนักโทษคดียาเสพติดให้ ความร่ วมมือกับทางการเป็ นอย่างดี โดยศาลยุติธรรมของสิงคโปร์
แยกเป็ น 2 ชัน้ คือ ศาลชันต้
้ นและศาลชันสู
้ ง

การวิจารณ์ ผล
การที่ ส าธารณรั ฐสิ งคโปร์ ส ามารถบริ ห ารจัดการกิ จ การภายในได้ เป็ นผลส าเร็ จ และขยับ ขึน้ มาเป็ น
ประเทศชันน
้ าในโลกนีไ้ ด้ ด้วยช่วงเวลาหนึ่งชัว่ อายุคนเท่านัน้ ก็คือการมี ความสัมพัน์เชิงอานาจระหว่างสถาบัน
การเมืองที่เหลื่อมซ้ อนกัน โดยสถาบันที่ครองอานาจนาที่สดุ ก็คือ นายกรัฐมนตรี และพรรคกิจประชาชนที่ผูกขาด
การเป็ นรัฐบาลมาโดยตลอด และปฏิเสธไม่ได้ ว่าแม้ จะครองอานาจนาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นานนับห้ าทศวรรษ
แต่ก็มธี รรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องความโปร่ งใส การเอาจริ งเอาจัง
กับการปราบปรามทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในแวดวงเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและนักการเมือง การไม่เรี ยกรับผลประโยชน์ ก็ยิ่งทา
ให้ สิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือต่อนานาประเทศรวมถึงพลเมืองสิงคโปร์ เอง การทุ่มเททางานหนักเพื่อ
ประเทศ การชาระภาษี อย่างเต็มใจเพราะเห็น ผลชัดเจนอย่ างเป็ นรู ป ธรรมว่ารั ฐบาลนาไปลงทุนในสิ่ง ที่ เป็ น
ประโยชน์สาหรับพลเมืองสิงคโปร์ เองทังการสร้
้
างอาคารที่พกั อาศัย การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวบนเกาะ การขยายท่าเรื อ
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น ้าลึก การขยายสนามบิน การนางบประมาณไปใช้ ในด้ านการพัฒนาวงการกีฬาของสิงคโปร์ การดูแลสวัสดิการ
ของพลเมืองสิงคโปร์ ในทุกระดับ และอื่นๆอีกเป็ นจานวนมาก การที่รัฐบาลใดจะสามารถสร้ างความน่าเชื่อถือ
ให้ แก่พลเมืองได้ มากขนาดนี ้จาเป็ นต้ องได้ รับการพิสจู น์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานว่านโยบายสาธารณะต่างๆ
นันท
้ าได้ จริ ง มีประสิทธิภาพ และพลเมืองได้ รับประโยชน์จากนโยบายนันอย่
้ างชัดเจน (โคริ น, 2554)

สรุป
สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีรัฐธรรมนูญที่เป็ นหลักการสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่ขณะเดียวกันอิทธิพล
และการครอบงาสังคมการเมืองของพรรคกิจประชาชนและผู้นารัฐบาลนับตังแต่
้ นายลี กวน ยู นายโก๊ ะ จ๊ ก ตง
และนายลี เซียน ลุง ก็เป็ นที่ประจักษ์ ชดั ว่ามีความสามารถในการควบคุมอานาจการปกครองและการบริ หารงาน
ภาครัฐได้ แทบทังหมดอย่
้
างเบ็ดเสร็ จ และด้ วยความที่มีการสืบทอดอานาจจากผู้นาพรรคแบบรุ่ นสูร่ ุ่ นยิ่งทาให้ เห็น
อนาคตของสาธารณรั ฐสิงคโปร์ ว่าน่าจะมีทิศทางไปในทางที่พรรคกิจประชาชนมีโอกาสได้ รับการเลือกตังด้
้ วย
เสียงส่วนใหญ่ให้ เป็ นรัฐบาลต่อไปอีกอย่างน้ อยก็อีกหนึ่งทศวรรษ แม้ บางทีการได้ มาซึง่ เสียงส่วนใหญ่ของพรรค
กิจประชาชนจน อาจถูกค่อนขอดเหน็บแนมจากประเทศมหาอานาจฝั่ งตะวันตกว่าสิ่งที่สงั คมการเมืองสิงคโปร์
เผชิญอยู่ ก็คือการที่มีรัฐบาลที่มาจากทรราชย์เสียงข้ างมาก(Tyranny of majority) สังคมการเมืองสิงคโปร์ ถกู ชี ้นา
โดยกลุม่ บุคคลเพียงคณะหนึง่ เท่านัน้ คูแ่ ข่งขันทางการเมืองหรื อนักการเมืองฝ่ ายตรงข้ ามมักถูกใช้ การฟ้องร้ องให้
เสียค่าปรับหรื อถูกจับกุมคุมขังเพื่อไม่ให้ มีโอกาสต่อสู้ทางการเมืองกับนักการเมืองฝ่ ายรัฐบาลได้ อย่างไรก็ดี จาก
การศึกษาแม้ ว่าสาธารณรั ฐสิงคโปร์ จะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จสูงและได้ รับการจัดอันดับถึงขี ด
ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าประเทศอื่นในโลกเป็ นอย่างมากก็ตาม แต่จะเห็นได้ ว่าในเชิงการพัฒนา
ทางการเมือง กระบวนการสร้ างความเป็ นประชาธิ ป ไตย (Democratization)กลับ อยู่ใ นระดับ ที่ ค่อนข้ างต่ า
แม้ กระทัง่ พลเมืองสิงคโปร์ เองก็ไม่ได้ ยอมรับได้ อย่างเต็มปากว่าประเทศตนปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตย

ข้ อเสนอแนะ
สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ยงั
มีแง่มุมประเด็นปั ญหาที่ น่าสนใจทางานศึกษา คือ สาธารณรั ฐสิงคโปร์ เป็ นรั ฐเสรี ประชาธิ ปไตยหรื อไม่ และ
ภายใต้ การปกครองในลักษณะที่เป็ นแบบสิงคโปร์ นี ้น่าสนใจการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของพลเมืองสิงคโปร์ ว่ามี
มากน้ อยอย่างไร ซึง่ เป็ นหัวข้ อทีท้าทายและรอการศึกษาอยู่ในเวลานี ้

649

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

เอกสารอ้ างอิง
หนังสือ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. 2556. ASEAN Mini Book. กระทรวงการต่างประเทศ, กรุ งเทพฯ.
โคริ น เฟื่ องเกษม. 2542. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองสิงคโปร์ . โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,กรุ งเทพฯ.
โคริ น เฟื่ องเกษม. 2541.“ ผู้นาสิงคโปร์ ,” ใน สีดา สอนศรี (บรรณาธิการ), ผู้นาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
ศึ ก ษาเฉพาะประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และไทย คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุ งเทพฯ.
โคริ น เฟื่ องเกษม. 2554. สิงคโปร์ ภายใต้ สามผู้นา. โรงพิมพ์เดือนตุลา, กรุ งเทพฯ.
สีดา สอนศรี . 2541. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเมืองการปกครองหลังสิน้ สุดสงครามเย็น. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
สุรินทร์ พิศสุวรรณ. 2556. Asean อาเซียน รู้ ไว้ ได้ เปรี ยบแน่ . อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, กรุ งเทพฯ.
สานักภาษาต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2555. การศึกษาโครงสร้ างรั ฐสภาแห่ ง
สาธารณรั ฐสิงคโปร์ . สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, กรุ งเทพฯ.
อาณัติ อนันตภาค. 2557. ประวัตศิ าสตร์ มาเลเซีย บรู ไน และสิงคโปร์ . ยิปซี กรุ๊ ป, กรุ งเทพฯ.
Deirdre Grace Morgan. THE SINGAPORE CONSTITUTION : A Brief Introduction.
Singapore management university 2013
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
http://www3.weforum.org/docs/ เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 5 มกราคม 2559
http://www.transparency.org/country/#SGP เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 5 มกราคม 2559
http://www.siamintelligence.com/new-president-of-singapore-tony-tan/
เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ1พฤศจิกายน 2559
http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Tan เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559
http://www.singapore-elections.com/ เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1พฤศจิกายน 2559
http://www.parliament.gov.sg/mp/lee-kuan-yew เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559
http://www.parliament.gov.sg/mp/goh-chok-tong เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559

650

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี : การถ่ ายทอดเรื่องเล่ าพืน้ บ้ านในอุษาคเนย์
Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot Meri and its Transmission
as a Shared Folktale among Countries in South East Asia
รัตนพล ชื่นค้ า1* ธันวพร เสรี ชยั กุล1 และ จริ ยา สุพรรณ1
Rattanaphon Chuenka1*, Thanwaporn Sereechaikul1 and Jariya Supun1

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี ้มุ่งนาเสนอผลการศึกษาการถ่ายทอดนิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ในฐานะเรื่ องเล่าพื ้นบ้ านใน
อุษาคเนย์ โดยศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง กาหนดพื ้นที่ในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม เก็บข้ อมูลภาคสนาม ใน
พ.ศ. 2559 รวม 5 แห่ง ได้ แก่ 1. เมื องนาย รั ฐฉาน สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมี ยนมา 2. เมื องหลวงพระบาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว 3. เมืองกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา 4. บ้ านมุง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย และ 5. พนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล ผลการศึกษาพบว่า นิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเม
รี เป็ นที่รับรู้ กันอย่างดีในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ ประกอบด้ วย สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย มีการถ่ายทอดนิทานเรื่ องดังกล่าวในรู ปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรม
ลายลักษณ์ สถานที่ จิตรกรรม ประติมากรรม ศาลศักดิ์สิทธิ์ สื่อพื ้นบ้ าน และสื่อสมัยใหม่ สถานะของนิทานเรื่ องดังกล่าวได้
ปรับเปลีย่ นจากนิทานมหัศจรรย์เป็ นนิทานประจาถิ่นที่ใช้ อธิบายสภาพภูมิศาสตร์ ของสถานที่ที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะร่ วมดังกล่าว
แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงผูกพันของผู้คนและวัฒนธรรมที่มีมาช้ านาน ในอนาคตอาจส่งเสริ มให้ เกิดการต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ประเภทเรื่ องเล่าพื ้นบ้ าน เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ได้ อีกด้ วย

ABSTRACT
This article aims to present the result of the research on the transmission of Nang Sip Song (the Twelve
Sisters) or Phra Rot Meri as a shared folktale among several countries in South East Asia. The research was
conducted mainly through the study of relevant documents and previous research, as well as through fieldwork and
data collection, which was carried out in five areas where the folktale had recently been found transmitted (as of
2016). The areas are as follows: 1) Mong Nai, Shan State of Myanmar; 2) Luang Prabang, Laos; 3) Kampong
Chhnang, Cambodia; 4) Ban Mung, Phitsanulok, Thailand; and 5) Phanat Nikhom, Chonburi, Thailand. The data were
then analysed, discussed, and concluded. The result shows that Nang Sip Song (the Twelve Sisters) or Phra Rot
Meri is still widely transmitted in Myanmar, Laos, Cambodia, and Thailand. The transmission comes in a variety of
forms, such as oral literature, written literature, buildings, paintings, sculptures, shrines, folk media and new media.
The findings also show that the status of the folktale has changed, from a fairy tale into a regional tale which is used to
describe the geography in South East Asia. This shared root points to the long-established interrelationship among
the people of South East Asia and their cultures. In the near future, Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot
Meri could be incorporated as part of the cultural identity of South East Asia, which in turn would promote its cultural
tourism.
Key Words: Nang Sip Song (the Twelve Sisters), Phra Rot Meri, folktale, South East Asian folktale
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คานา
นิทานเรื่ องนางสิบสองหรื อพระรถเมรี เป็ นนิทานที่แพร่ หลายทัว่ ประเทศไทยเรื่ องหนึ่ง ปรากฏในรู ปแบบ
ของนิยายท้ องถิ่นของอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และเป็ นเรื่ องที่นิยมแสดงเป็ นละครโนราของภาคใต้ โดยชาว
ใต้ เน้ นตอนที่เกี่ยวกับพระรถเมรี สาหรับภาคอีสานและภาคเหนือนันรู
้ ้ จกั กันทัว่ ไปในชื่อของนางสิบสอง ครัน้ เมื่อ
รจนาขึน้ ตามแบบฉบับของชาดกในปั ญญาสชาดก เรี ยกชื่อเป็ นบาลีว่ารถเสนชาดก (กิ่งแก้ ว อัตถากร, 2519:
124) นอกจากนี ้เรื่ องนางสิบสองยังปรากฏในไทเขินในชื่อจันทโสภา 12 นางพี่น้อง ไทใหญ่ในชื่อหมากตา 12 นาง
นัยน์ตา 12 นาง ไทยวน ไทลื ้อ ลาวและอีสานในชื่อ นางสิบสอง (ศิราพร ณ ถลาง, 2545: 134) จากการศึกษา
ที่มาของนิทานเรื่ องนี ้ นันทพร พวงแก้ ว (2527) พบว่า นิทานเรื่ องนางสิบสองหรื อพระรถเมรี อาจมีที่มาจากนิทาน
อินเดีย แถบเบงกอลและแคชเมียร์ โดยแพร่ หลายเข้ ามาผ่านทางลังกาหรื ออาจแพร่ กระจายเข้ ามาโดยตรงและ
ผสมผสานอยู่ในท้ องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย
นอกจากประเทศไทยแล้ ว ยังพบนิทานเรื่ องนางสิบสองหรื อพระรถเมรี ในประเทศเพื่อนบ้ านของไทยด้ วย
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา นับว่าเป็ นวัฒนธรรมร่ วมกันในดินแดนอุษาคเนย์ มีเรื่ องของ
พระรถ-เมรี ปรากฏอยู่ในตอนต้ นของพงศาวดารล้ านช้ าง ซึ่งว่าด้ วยที่มาของบรรพชนของกลุ่มชาวลาว โดยได้
กล่าวถึงนางเมรี หรื อกังรี และพระรถหรื อพระพุทธเสน ในฐานะบรรพชนต้ นวงศ์ของกลุ่มลาว นิทานพระรถจึงเป็ น
ที่แพร่ หลายทัง้ ในหมู่ชาวบ้ านและชาววัด และโดยเฉพาะในเมืองที่มีชาวลาวอพยพไปอาศัยอยู่ นิทานพระรถมี
เนื อ้ เรื่ อ งหลัก แบ่ ง เป็ นสองภาค คื อ ภาคชี วิ ต ของนางสิ บ สอง มารดาของพระรถ และภาคชี วิ ต ของพระรถ
(อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล, 2559: 21)
การศึกษาเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่ามีทงั ้ การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ อง
นางสิบสองและพระรถเมรี ต่างสานวน การวิเคราะห์อนุภาคและแบบเรื่ องของนิทาน การศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ ค่า
ของคาสอนและค่านิยมที่ปรากฏในนิทาน ได้ แก่ แง่คิดจากนิทานเปรี ยบเทียบแบบเรื่ องนางสิบสองของกิ่งแก้ ว
อัตถากร (2519) การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื่ องพระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ ของนันทพร พวงแก้ ว (2527) การศึกษา
พระรถเมรี ฉบับตาบลร่ อนพิ บูลย์ ของอินทิ รา บุณยาทร (2531) การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องนางสิบสอง ของพระครู มงคลโพธิ สถิต (นามจาปา) (2556) การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ค่านิ ย มทางวัฒ นธรรมไทยและวัฒ นธรรมตะวัน ตกที่ ส ะท้ อนจากวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาในนิ ท านพื น้ บ้ านเรื่ อ ง
นางสิบสองและฮันเซลกับเกรเทล ของมนัสวินี บุญอินทร์ (2557)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั และคณะเห็นว่า ข้ อมูลภาคสนามเป็ นข้ อมูลสาคัญที่ขาดหายไปจากการศึกษา
วิเคราะห์ นิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี เนื่องจากในกลุ่มประเทศเพื่ อนบ้ านและในประเทศไทยเองมีการ
ถ่ายทอดนิทานเรื่ องดังกล่าวอยู่แสดงให้ เห็นถึงความแพร่ หลายและความนิยมนิทานเรื่ องนีเ้ ป็ นอย่างยิ่ง ผู้วิจัย
และคณะจึงมุ่งศึกษารู ป แบบการถ่ายทอดนิ ท านเรื่ องดังกล่าวในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ จากการเก็ บ ข้ อมูล
ภาคสนามและการวิเคราะห์ ความสาคัญของนิทานเรื่ องนี ใ้ นฐานะนิทานร่ วมในอุษาคเนย์ เพื่ อช่วยเติมเต็ม
องค์ความรู้ เกี่ ยวกับนิ ทานเรื่ องดังกล่าว และช่วยให้ มองเห็นลักษณะร่ วมของนิ ทานและการถ่ายทอด ตลอดจน
ส่งเสริ มให้ เกิ ดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเภทเรื่ องเล่าพื น้ บ้ าน อันจะช่ วยตอบสนองการท่ องเที่ ยวเ ชิ ง
วัฒนธรรมในอุษาคเนย์ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
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6. วิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
7. เขียนรายงานการวิจยั

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
บทความวิจยั นี ้มุง่ เสนอผลการวิจยั 2 ประเด็น คือ 1. รู ปแบบการถ่ายทอดนิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถ
เมรี ในอุษาคเนย์ และ 2. ความสาคัญของนิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ในฐานะนิทานร่ วมในอุษาคเนย์
รู ปแบบการถ่ ายทอดนิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ในอุษาคเนย์
จากการศึกษา ผู้วิจยั และคณะพบรู ปแบบการถ่ายทอดนิทานเรื่ องนางสิบสองพระรถเมรี ในกลุ่มประเทศ
อุษาคเนย์ ประกอบด้ วย วรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมลายลักษณ์ สถานที่ จิ ตรกรรม ประติมากรรม ศาล
ศักดิ์สิทธิ์ สื่อพื ้นบ้ าน และสื่อสมัยใหม่ โดยขอจะยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป ดังนี ้
1. วรรณกรรมมุ ขปาฐะ จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามพบว่า มีการถ่ายทอดนิทานเรื่ องนางสิบสองพระรถเมรี ต่างสานวน ทังต
้ านานสถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับนิทานในเรื่ องและนิทานที่มีเค้ าโครงเรื่ องแบบรถเสนชาดก
ในปั ญญาสชาดก ผู้เล่านิ ทานจากกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ ประกอบด้ วยบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทัง้ พระสงฆ์
สามเณร ชาวบ้ านสูงอายุ ชาวบ้ านวัยกลางคน เด็ก ล้ วนจดจาเรื่ องราวและเหตุการณ์ ในเรื่ องได้ โดยเฉพาะ
อนุภาคเหตุการณ์ ตอนนางสิบสองถูกนางยักษ์ ควักลูกตา ตอนนางสิบสองถูกนาไปขังในถ ้า และตอนพระรถหนี
นางเมรี
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Figure 1-4 Key person in fieldwork who transmitted Nang Sip Song or Phra Rot Meri
in oral literature
2. วรรณกรรมลายลักษณ์ จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามพบว่า โดยมากปรากฏในรู ปแบบตานาน
นิทาน ในลักษณะมุขปาฐะมากกว่า ส่วนที่เป็ นลายลักษณ์เกิดจากการเรี ยบเรี ยงตานานสถานที่ เช่น ตานานเมือง
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตานานเขาพนมกังรี ประเทศกัมพูชา นางสิบสอง สานวน
เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ได้ มีการปริ วรรตจากภาษาไทใหญ่เป็ นภาษาไทยโดยอาจารย์
ประเสริ ฐ ประดิษฐ์ ) เรื่ องพุทธิแสน จากประเทศกัมพูชา (คาดว่าได้ รับอิทธิพลจากรถเสนชาดกในปั ญญาสชาดก)
ในประเทศไทยเอง พบวรรณกรรมลายลักษณ์เป็ นจานวนมาก ส่วนหนึง่ ปรากฏในเรื่ องประชุมพระรถ จัดพิมพ์โดย
กรมศิลปากร (2552) ทังกาพย์
้
ขบั ไม้ บทมโหรี บทละคร นิทานคากลอน และนิราศ

Figure 5-8 Nang Sip Song or Phra Rot Meri in written literature
3. สถานที่ ผู้วิจัยและคณะพบสถานที่ ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับนิ ทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ใน
ลักษณะตานานเมืองหรื อนิทานประจาถิ่นอธิบายภูมินามสถานที่ เป็ นจานวนมาก เช่น ภูท้าว (เกิดจากร่ างท้ าว
รถเสน) ภูนาง (เกิดจากร่ างนางกังรี ) ผาตัดแก้ (ผาที่ฤๅษี แก้ สาร) ที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เขาพนมกังรี (เกิดจากร่ างนางกังรี ) ประเทศกัมพูชา ถ ้านางสิบสอง (ถ ้าที่นางสิบสองถูกนามาขัง)
ถ ้าพระรถ (ถ ้าที่อยู่อาศัยของพระรถตอนโต) ที่บ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก ถ ้านางสิบสอง ที่พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประเทศไทย ถ ้านางสิบสอง ที่เมืองนาย รัฐ ฉาน สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็ นต้ น สถานที่หลายแห่งมี
ความเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กับนิ ทานในลักษณะ “ตานานเมือง” เช่น ที่ เมืองนายและเมืองหลวงพระบาง และใน
ลักษณะ “นิทานประจาถิ่น” เช่น ที่บ้านมุง พนัสนิคม เป็ นต้ น
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Figure 9 Phu Tao (left) Phu Nang (right) in Luang Prabang, Laos

Figure 10 Nang Sip Song Cave in Ban Mung, Phitsanulok, Thailand
4. จิตรกรรม พบภาพเขียนนิทานเรื่ องนางสิ บสอง-พระรถเมรี ตงแต่
ั ้ ต้นเรื่ องจนจบเรื่ องที่ศาลาวัดเจดีย์
นางสิบ สองที่ เมืองนาย รั ฐฉาน สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา และที่ ศาลาวัดคีรี ภัก ดิบ ดี เมืองกาปงชนัง
ประเทศกัมพูชา ในประเทศไทยยังพบภาพเขียนนิทานเรื่ องนีห้ ลายแห่ง แต่เขียนเฉพาะตอน โดยนิยมเขียนตอน
พระรถหนี นางเมรี มากที่ สุด พบที่ วัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัด นนทบุรี ภาพเขี ย นสี ฝุ่นที่ พระที่ นั่งวโรภาษพิ มาน
พระราชวังบางปะอิน ภาพจิตรกรรมบนผนังบานแผละในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม กรุ งเทพมหานคร
เป็ นต้ น

Figure 11-12 Nang Sip Song or Phra Rot Meri painting in Khiriphakbodei Temple

Kampong Chhnang, Cambodia. Painted on the twelves sister were imprisoned scene
and The cockfighting of Rothasen scene
5. ประติมากรรม ผู้วิจัยและคณะพบประติมากรรมชิ น้ สาคัญ ที่ สวนสาธารณะในเมืองกาปงชนัง
ประเทศกัมพูชา ปั น้ เป็ นรู ปพระรถเสน (พุทธิ แสน) ขี่ม้าในท่าเหาะหนี อยู่คนละฝั่ งกับนางเมรี (นางกังรี ) ในท่า
อ้ อนวอนด้ วยความอาลัย เป็ นอนุภาคสาคัญและเป็ นที่นิยมอย่างมาก พบว่าเป็ นประติมากรรมที่สร้ างขึ ้นใหม่เพื่อ
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ผูก โยงความส าคัญ ของนิ ท านเรื่ อ งนี ก้ ับ เมื อ งก าปงชนัง เนื่ อ งจากเมือ งดังกล่ า วเป็ นที่ ตัง้ ของเขาพนมกัง รี
นอกจากนี ้ยังพบประติมากรรมรู ปปั น้ นางสิบสองที่ศาลนางสิบสอง รู ปปั น้ พระรถที่ศาลพระรถ ที่พนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี รู ปปั น้ นางสิบสองและพระรถที่ศาลวัดเจดีย์นางสิบสอง เมืองนาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกด้ วย
อนึง่ จากข้ อมูลสัมภาษณ์ พบว่าเดิมที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคยมี
สวนแถน ที่เชื่อว่าเป็ นสวนในเมืองของนางยักษ์ กงั รี แต่ในปั จจุบนั ไม่ปรากฏสถานที่ดงั กล่าวแล้ ว

Figure 13-14 Phra Rot and Meri sculpture in public park in Kampong Chhnang, Cambodia
6. ศาลศักดิ์สิทธิ์ พบที่เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้ างขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2554
ภายในศาลประกอบด้ วยรู ปปั น้ นางสิบสองอยู่ฝั่งซ้ าย และรู ปปั น้ พระรถอยู่ฝั่งขวา พร้ อมของเซ่นไหว้ บูชาเป็ นชุด
ไทใหญ่และพม่าเป็ นจานวนมาก จากข้ อมูลสัมภาษณ์ พบว่า คนเมืองนายเชื่อว่า นางสิบสองและพระรถมีตวั ตน
จริ ง จึง สร้ างศาลเพื่ อให้ เป็ นที่ สถิ ตของดวงวิ ญ ญาณส าหรั บ กราบไหว้ บูชาและขอพร นอกจากนี ย้ ังพบศาล
นางสิบสองและศาลพระรถที่พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็ นศาลสร้ างใหม่ ภายในประกอบด้ วยรู ปปั น้ นางสิบสอง
และพระรถเช่นเดียวกัน สิ่งที่ น่าสนใจคือชาวบ้ านมักนิยมนารู ปปั น้ ไก่ไปบูชาบนบานศาลกล่าว เพราะเชื่อว่า
พระรถชอบไก่ เนื่องจากมีความสามารถในการชนไก่ดงั ปรากฏในนิทาน

Figure 15-17 Shrines in Jetiya Nang Sip Song Temple in Mong Nai, Shan State of Myanmar
7. สื่อพืน้ บ้ าน ปรากฏว่ามีการถ่ายทอดนิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ในสื่อพื ้นบ้ านหลายรู ปแบบ
เช่นในประเทศไทย มีทัง้ ละครชาวบ้ าน ได้ แก่ ละครชาตรี ละครนอก โนรา (สุกัญญา สุจฉายา, 2556: 65)
(สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2558: 1) ตลอดจนการแสดงหุ่นกระบอก ในประเทศกัมพูชา ปรากฏว่ามีการนานิทานเรื่ องนีม้ า
แสดงละครพระราชทรัพย์ (ละครในราชสานัก) โดย ศานติ ภักดีคา (2554: 477) กล่าวถึงการแสดงละครพระราช
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ทรัพย์เรื่ องพุทธิแสน เมื่อ พ.ศ. 2479 ที่ประเทศกัมพูชา ขณะที่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ปรากฏหลักฐานการถ่ายทอดนิทานเรื่ องนี ้เป็ นสื่อพื ้นบ้ านอย่างชัดเจน
8. สื่อสมัยใหม่ พบว่ามีการถ่ายทอดในรู ปแบบหนังสือการ์ ตนู การ์ ตนู โทรทัศน์ ละครเวที ละครโทรทัศน์
ภาพยนตร์ ในประเทศไทย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบในรู ปแบบหนังสือการ์ ตูนและละครเวที
สมัยใหม่ที่ชาวต่างชาติสร้ างสรรค์ขึ ้น เช่น Nang 12 (Garavek Traditional Storytelling Theatre Version)
ตลอดจนแพร่ หลายในรู ปแบบละครทีวีในประเทศกัมพูชา

Figure 18-19 Nang Sip Song or Phra Rot Meri TV Drama in Thailand and Cartoon Book in Laos
กล่าวโดยสรุ ป ผู้วิจัยและคณะพบว่านิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี มีการถ่ายทอดในหลายรู ปแบบ
สรุ ปเป็ นตารางได้ ดงั นี ้
Table 1 Forms of transmission of Nang Sip Song or Phra Rot Meri in South East Asia
Variety of forms
Myanmar
Laos
Cambodia
Oral literature



Written literature



Buildings



Paintings


Sculptures


Shrines

Folk media

New media




Thailand









ความสาคัญของนิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ในฐานะนิทานร่ วมในอุษาคเนย์
นิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี อาจถือได้ วา่ เป็ นนิทานร่ วมในอุษาคเนย์ เนื่องจากปรากฏการถ่ายทอด
ผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะและลายลักษณ์ อนั เป็ น “ต้ นธาร” สาคัญที่นาไปสู่การถ่ายทอดและแปรรู ปเป็ นศิลปะ
แขนงต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อพื ้นบ้ าน สื่อสมัยใหม่ เป็ นต้ น ซึง่ อาจมีต้นเค้ ามา
จากนิ ท านชาดกเรื่ อ งรถเสน เพราะกลุ่มประเทศที่ มีก ารถ่ ายทอดนิ ท านดัง กล่ าวเป็ นกลุ่มประเทศที่ นับ ถื อ
พุทธศาสนาแบบเถรวาทเหมือนกัน อย่างไรก็ดี ผู้วิจยั และคณะยังไม่สามารถระบุถึงช่วงเวลาที่นิทานเรื่ องนี เ้ ริ่ ม
เข้ ามาแพร่ หลายในประเทศต่าง ๆ ในอุษาคเนย์ได้ อย่างชัดเจน
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สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ การปรั บเปลี่ยนรู ปแบบจากนิทานมหัศจรรย์ แบบมุขปาฐะเป็ น “ตานาน
ประจาถิ่น” หรื อ “นิทานประจาถิ่น” อันทาให้ เกิดการรับรู้ นิทานเรื่ องนี ้มาเป็ นเวลายาวนาน เพราะภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ดอย ผา ถา้ หาด ได้ สวมบทบาทเป็ น “ผู้เล่านิ ทาน” ภูมินามสาคัญ ๆ จึงยังเป็ นที่ รับรู้ และ
ส่งทอดเรื่ องราวในนิทานอยู่
อีกมุมหนึ่ง วัดในพระพุทธศาสนาก็ มีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดนิ ทานดังกล่าวให้ เกิดการรั บรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง เห็นได้ จากการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครในนิทานเป็ นศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา ดังปรากฏ
ตัวอย่างเช่น “เจดีย์นางสิบสอง” ที่เมืองนาย หรื อ “พระธาตุพระรถ” ที่พนัสนิคม ขณะเดียวกันศาลาภายในวัดที่เขียน
ภาพจิ ตรกรรมเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี ตงั ้ แต่ต้นเรื่ องจนจบเรื่ อง ก็มีส่วนสาคัญในการเก็บรั กษานิ ทานเรื่ องนี ้
อีกทางหนึ่งด้ วย เน้ นยา้ ให้ เห็นถึงความสาคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของนิทานไปพร้ อม ๆ กัน สาหรับการแปรเปลี่ยน
สถานะจากนิทานกลายไปเป็ นศาลศักดิ์สิทธิ์ รู ปเคารพ และพิธีกรรมการเซ่นไหว้ บชู า ดังพบที่เมืองนายและพนัสนิคม
เป็ นปรากฏการณ์ ที่เพิ่งเกิดขึ ้นอันสะท้ อนลักษณะของสังคมสมัยใหม่ที่เน้ นการจับต้ อง “รู ป” และพึ่งพา “พิธีกรรม”
จากฐานความเชื่ อดังเดิ
้ ม อย่างไรก็ดี นับว่าการแปรเปลี่ยนดังกล่าวได้ ทาให้ นิทานเป็ นที่รับรู้ และเป็ นที่สนใจมาก
ยิ่งขึ ้นด้ วย
ผู้วิจยั และคณะเห็นว่าในอนาคตอาจส่งเสริ มให้ เกิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเภทเรื่ องเล่าพื ้นบ้ าน
โดยใช้ นิทานเรื่ องนางสิบสอง-พระรถเมรี เป็ นกรณี ตวั อย่าง เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอุษาคเนย์
เช่น การสร้ างสรรค์เส้ นทางการท่องเที่ยวตามรอยนิทานนางสิบสอง-พระรถเมรี หรื อการผลิตสินค้ าที่ ระลึกโดยใช้
อนุภาคตัวละคร สิ่งของ หรื อเหตุการณ์ ในนิทานเป็ นฐานคิด เป็ นต้ น

สรุป
การถ่ ายทอดนิ ทานพื น้ บ้ านเรื่ องนางสิบ สอง-พระรถเมรี ที่เมืองนาย รั ฐฉาน สาธารณรั ฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เมืองหลวงพระบาง สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เมืองกาปงชนัง ประเทศกัมพูชา บ้ านมุงและ
พนัสนิ คม ประเทศไทย ผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมลายลักษณ์ สถานที่ จิ ตรกรรม ประติมากรรม ศาล
ศักดิ์สิทธิ์ สื ้อพืน้ บ้ าน และสื่อสมัยใหม่ แสดงให้ เห็นการรั บรู้ และบ่งบอกถึงความสาคัญของนิทานเรื่ องนี ใ้ นฐานะ
นิ ทานร่ วมในอุษาคเนย์ ได้ เป็ นอย่ างดี ในประเทศไทย ยังมี สถานที่ ที่ เกี่ ยวข้ องกับนิ ทานเรื่ องนี อ้ ีกหลายแห่ ง
ซึง่ นักวิจัยและคณะมิได้ ลงพืน้ ที่เก็บข้ อมูลเนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องเวลาและงบประมาณ จึงขอเสนอแนะให้ ผ้ ูสนใจ
ศึกษาค้ นคว้ าต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยและคณะขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อนุมัติทุนสนับสนุน
การวิจยั สถาบันภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษาราชนคริ นทร์ ภาควิชาวรรณคดีและภาษาวิชาภาษาไทยที่อนุมตั ิ
ให้ คณะนักวิจัยเดินทางไปเก็บข้ อมูล ที่ปรึ กษาข้ อมูล ประกอบด้ วย อาจารย์ ประเสริ ฐ ประดิษฐ์ (สาธารณรั ฐแห่ง
สหภาพเมียนมา) อาจารย์ หน่อแสง สายวงเดือน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ (สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น บุญปก (ประเทศกัมพูชา) อาจารย์สมดุล ทาเนาว์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน (ประเทศไทย) ตลอดจนพระสงฆ์ ครู อาจารย์ และชาวบ้ านทุกคนที่ให้
ข้ อมูลสาหรับงานวิจยั นี ้
658

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารอ้ างอิง
กิ่งแก้ ว อัตถากร. 2519. แง่คิดจากนิทานเปรี ยบเทียบ แบบเรื่ องนางสิบสอง. ใน คติชนวิทยา. กรุ งเทพฯ:
กรมการฝึ กหัดครู.
นันทพร พวงแก้ ว. 2527. การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื่ องพระรถ-เมรี ฉบับต่ าง ๆ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระครู มงคลโพธิสถิต (นามจาปา). 2556. การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเรื่ องนางสิบสอง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มนัสวินี บุญอินทร์ . 2557. การศึกษาเปรี ยบเทียบค่ านิยมทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก
ที่สะท้ อนจากวิธีการแก้ ไขปั ญหาในนิทานพืน้ บ้ านเรื่ องนางสิบสองและฮันเซลกับเกรเทล.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศานติ ภักดีคา. ศาสตราแลบง วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์ กับวัฒนธรรม
เขมร. กรุ งเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ.
ศิราพร ณ ถลาง. 2545. ชนชาติไทในนิทาน: แลลอดแว่ นคติชนและวรรณกรรมพืน้ บ้ าน.
กรุ งเทพฯ: มติชน.
ศิลปากร, กรม. ประชุมเรื่ องพระรถ. กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. 2556. วรรณกรรมมุขปาฐะ. โครงการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตต์ วงษ์ เทศ. 2558. พระรถเมรี กับพระสุธนมโนห์ รา ละครยอดนิยมของชาวบ้ านอยุธยา ราว 500 ปี
มาแล้ ว. เอกสารประกอบการบรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558.
อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล. 2559. นิทานพระรถ-เมรี . ใน วรรณกรรมพืน้ บ้ าน: มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ. กรุ งเทพฯ: กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม.
อินทิรา บุณยาทร. 2531. การศึกษาพระรถเมรี ฉบับตาบลร่ อนพิบูลย์ . วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

659

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมการบริหารจัดการนา้ เสียในเขต
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางบัวทอง
Development process involved in waste water management of the community in
Region of Bang Bua Thong Sub-District Administration Organization
สัคพัศ แสงฉาย1*
Sakapas Saengchai1*

บทคัดย่ อ
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมการจัดการน ้าเสีย ที่สาคัญ คือ 1) การรับทราบข้ อมูลจากองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ควรมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแผ่ข้อมูล การจัดการนา้ เสียในครั วเรื อน การมีส่วนร่ วมการ
บาบัดนา้ เสียในชุมชน 2) การปรึ ก ษาหารื อ สมาชิ กชุมชนสามารถที่ จะระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้ อมูล
สภาพปั ญหานา้ เสียที่ ต้องได้ รับการแก้ ไข และการพัฒนาพื น้ ที่สิ่งแวดล้ อมของชุมชน 3) การเข้ ามาเกี่ ยวข้ อง
ประชาชนควรมีบทบาทร่ วมกับผู้น าชุมชนในการกาหนดโครงการ กิ จกรรมการบาบัดนา้ เสีย 4) การร่ วมมือ
ประชาชนในชุมชนควรมีบทบาทการมีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติโครงการและกิ จ กรรมการบ าบัดน า้ เสีย เพื่ อให้
บรรลุผล และ 5) การเสริ มอานาจของประชาชน ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ต้ องเป็ นผู้กาหนด
ทิศทางการจัดการน ้าเสีย การพัฒนาพื ้นที่ การรักษาสภาพแวดล้ อมของชุมชน ด้ วยการตัดสินใจร่ วมกัน โดยเน้ น
กระบวนการมีสว่ นร่ วม การพึง่ ตนเอง การช่วยเหลือซึง่ กันและกันและการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง เป็ นพลัง
การขับเคลื่อนชุมชนเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งการพัฒนาเชิงพื ้นที่ ได้ อย่างยัง่ ยืน

ABSTRACT
Development process involved in waste water management of the community is 1) to receive
information from the Sub-District Administrative Organization should promote and disseminate
information, household waste water management and participation in community wastewater treatment,
2) Consultation community members to brainstorm ideas, exchange information, problems of
wastewater that must be resolved and environmental development of the communities, 3) The public
should have a role to get involved with community leaders to determine project and activities of
wastewater, 4) Coordinate of people in community should be involved in the project and wastewater
treatment to achieve and 5) empowerment of people, community leaders, village council, people was
managed wastewater, development area, maintain environment of the community on joint decision by
emphasizing participation, self-reliance, mutual assistance and commitment to the community of
a power-driven community strengthening sustainable spatial development.
Key Words: Community Participate, Waste Water Management, Community
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คานา
การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นี ้ใช้ ตวั แบบระดับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่ วมสากล ((IAP2 - International Association for Public Participation )
ที่เรี ยกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การมีส่วนร่ วมในระดับให้ ข้อมูล
ข่าวสาร : เป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครั ฐ เป็ นระดับการมี
ส่วนร่ วมที่ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมน้ อยที่สดุ แต่ถือว่าเป็ นขันพื
้ ้นฐานของการมีส่วนร่ วมและมีความสาคัญมาก
โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้ าที่ในการนาเสนอข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ ซึง่
เป็ นสิทธิพื ้นฐานของประชาชนในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารงานของภาครัฐ โดยรู ปแบบการมีส่วนร่ วม
ในระดับนีอ้ ยู่ในลักษณะการให้ ข้อมูลทางเดียวจากภาครั ฐสู่ประชาชน ระดับที่ 2 การมีส่วนร่ วมในระดับการ
ปรึ กษาหารื อ : เป็ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ ง และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้
ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การด าเนิ น การ/ การปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ อย่ า งอิ ส ระและเป็ นระบบ โดย
หน่วยงานภาครัฐจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนทังเป็
้ นทางการและไม่เป็ นทางการ และนา
ข้ อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็ นห่วงไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งนโยบาย หรื อพัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ โดยรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในระดับนีท้ าได้ โดยการ
สารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การเสวนากลุ่ม เป็ นต้ น ระดับที่ 3 การมีส่วนร่ วมในระดับให้ เข้ ามามี
บทบาท : เป็ นลักษณะที่ประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อเกี่ยวข้ องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึง่ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้ อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริ งจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชน
เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบตั ิงาน ซึง่ หน่วยงานภาครัฐ มี
หน้ าที่จัดระบบอานวยความสะดวกและยอมรั บการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่ วมกับภาคประชาชน การมี
ส่วนร่ วมระดับนี ้อาจดาเนินการในรู ปแบบกรรมการที่มีตวั แทนภาคประชาชนเข้ าร่ วม ระดับที่ 4 การมีส่วนร่ วมใน
ระดับสร้ างความร่ วมมือ : เป็ นการให้ ความสาคัญกับบทบาทของประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายสาคัญอยู่
ที่ ก ารเป็ นหุ้น ส่วนกับ ประชาชนในทุก ขัน้ ตอนของการตัดสิ น ใจ ตัง้ แต่ก ารระบุปัญ หา พัฒนาทางเลื อก และ
แนวทางแก้ ไข รวมทังการเป็
้
นภาคีในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนันการมี
้
ส่วนร่ วมในระดับนี ้ คือ
การที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการดาเนินงานร่ วมกัน และนาแนวคิดใหม่ ๆ หรื อ
ข้ อเสนอแนะของประชาชนมาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ซึง่ ความคิดเห็น
ของประชาชนจะสะท้ อนออกมาจากผลของการตัดสินใจที่ ค่อนข้ างสูง โดยรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในขัน้ นี ้ เช่น
คณะกรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชน คณะที่ปรึ กษาภาคประชาชน เป็ นต้ น ระดับที่ 5 การมีส่วนร่ วมในระดับ
เสริ มอานาจประชาชน : เป็ นระดับการมีส่วนร่ วมที่ประชาชนมีบ ทบาทในระดับสูงสุด โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีบทบาทในการเป็ นผู้ตดั สินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผลผูกพันให้ หน่วยงานภาครั ฐจะต้ องดาเนินการ
ตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี ้ เน้ นให้ ประชาชนมีบทบาทในการ
บริ หารจัดการโดยเป็ นผู้ดาเนินภารกิ จ และภาครั ฐมีหน้ าที่ ในการส่งเสริ มสนับสนุนเท่านัน้ ประโยชน์ ของการ
ตัดสินใจในขันนี
้ ้ คือ การสร้ างการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจและความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของร่ วมกัน
องค์การบริ หารส่วนตาบลบางบัวทอง เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสังกัดอาเภอ บางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี เป็ นหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น มีเขตการปกครองเต็มพื ้นที่ทงต
ั ้ าบล โดยมีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
29.7
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ตารางกิ โลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ ราบลุ่มที่ อยู่ใกล้ แม่นา้ และบริ เวณปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
สภาพพื ้นที่ดินเป็ นพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ สภาพดินโดยทัว่ ไปเป็ นดินร่ วนเหมาะแก่การใช้ ประโยชน์ทางเกษตรกรรม มี
ลาคลอง บางบัวทองเป็ นสายหลักและเชื่อมต่อกับแม่น ้าเจ้ าพระยา มีอาณาเขตติดกับตาบลละหาร ตาบลพิมล
ราช ตาบลไทรน้ อย และเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประชากรมีอาชี พ ทานา ทาสวน รั บจ้ างและค้ าขาย มี
โรงเรี ยน 9 แห่ง สถานีอนามัย 3 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง ในปั จจุบนั มีการอพยพเคลื่อนย้ ายประชาชน
มาอยู่ในบริ เวณดังกล่าวเป็ นจานวนมาก ทาให้ สภาพพื ้นที่เปลี่ยนแปลง มีหมูบ่ ้ านจัดสรรเกิดขึ ้นจานวนมาก ทาให้
ภูมิประเทศเป็ นสองลักษณะคือชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรดังเดิ
้ ม
จากการศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับปั ญหาสภาพแวดล้ อมขององค์การบริ หารส่วนตาบล บางบัวทอง
พบว่าประสบกับปั ญหาในหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ ปั ญหานา้ เสียในแม่นา้ ลาคลองและในเขตชุมชนและปั ญหาด้ าน
การกาจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาน ้าเสียเป็ นปั ญหาสาคัญที่ทางคณะผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วน
ตาบลบางบัวทองได้ ให้ ความสาคัญและกาหนดให้ เป็ นนโยบายหลักขององค์กร ที่จะต้ องดาเนินการปรับปรุ งและ
แก้ ไขโดยเร่ งด่วน เพราะมีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจานวนประชากรที่ เพิ่มขึน้ เนื่องจากการ
ขยายตัวชุมชน หมู่บ้านและโครงการที่เกิดขึ ้นใหม่มากขึ ้น จึงทามีปริ มาณน ้าเน่าเสียทัง้ จากชุมชนและลาคลอง
เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ นน า้ เสี ย ที่ ป นเปื ้อ นด้ ว ยสิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก ที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ สัต ว์ น า้ และ
สิ่งแวดล้ อม รวมทังสารเคมี
้
ต่างๆ ที่ทาให้ น ้าเน่าเสีย จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการมีสว่ นร่ วมและการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยการให้ ชาวบ้ านในหมู่บ้านและชุมชน ได้
มีส่วนเข้ าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวการแก้ ปัญหาน ้าเสียของชุมชนและนาไปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ของตนเอง โดยเน้ นกระบวนการมีสว่ นร่ วม การพึง่ ตนเอง การช่วยเหลือซึง่ กันและกันและการรับผิดชอบต่อชุมชน
ของตนเอง เพื่อให้ ชมุ ชนได้ มีกระบวนการในการจัดการน ้าเสียที่มีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษา การพัฒนา
กระบวนการมีสว่ นร่ วมการบริ หารจัดการน ้าเสีย ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลบางบัวทอง เพื่อการพัฒนาการ
จัดการน ้าเสียของชุมชนและเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาพื ้นที่และรักษาสภาพแวดล้ อม
ของชุมชน

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา เรื่ องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมการบริ หารจัดการน ้า
เสีย ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สภาพปั ญหานา้ เสีย ของชุมชนในพื น้ ที่ ขององค์ การบริ ห ารส่วนตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนชุมชนบางบัวทอง ในการจัดการน ้าเสียทุกระดับ
ทังระดั
้ บการรับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารื อ ระดับการเข้ ามาเกี่ยวข้ องและระดับการ
ร่ วมมือ โดยผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบการศึกษาวิจยั เป็ นเชิงคุณภาพ ซึง่ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ วิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และการเปิ ดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้ านหนองเชียงโคตร หมู่ที่ 2 บ้ านค่ายสาม หมู่ที่ 3
บ้ านโรงสวด หมู่ที่ 4 บ้ านโสนลอย หมู่ที่ 5 บ้ านปากคลองตาคล้ าย หมู่ที่ 6 บ้ านคลองตาคล้ าย หมู่ที่ 7 บ้ าน
คลองเจ๊ ก หมู่ที่ 8 บ้ านคลองเจ๊ กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้ านปลายคลองลารี หมู่ที่ 10 บ้ านคลองเจ๊ กใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้ าน
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คลองลารี หมู่ที่ 12 บ้ านคลอง สามวัง และหมู่ที่ 13 บ้ านคลองลารี ตอนล่าง ประชากรอาศัยอยู่จริ ง (ข้ อมูลตาม
สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอบางบัวทอง พฤษภาคม 2556) ทะเบียนจานวนประชากรและ
จานวนครั วเรื อนแต่ละหมู่บ้ าน ประชากรทัง้ สิ น้ 47,268 คน แยกเป็ น ชาย 22,186 คน หญิ ง 25,082 คน
อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,591 คน / ตารางกิโลเมตร ประชากรมีอาชีพ ทานา ทาสวน
รั บจ้ าง ค้ าขาย ทาปศุสตั ว์ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานัน้ เนื่องจากเป็ นการมุ่งเน้ นการดาเนินกิ จกรรมของ
สมาชิ ก หมู่บ้ า น แต่ล ะหมู่บ้ านในการมี ส่วนร่ วมการพัฒ นาชุ มชน วิ ถี ก ารดาเนิ น ชี วิต ของกลุ่ม ต่างๆ ดัง นัน้
กลุม่ เป้าหมายจึงได้ แก่ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน ผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล และสมาชิกหมู่บ้าน
ละ 10 คน สาหรับจัดกิจกรรมการเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยได้ การเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนชุมชนบางบัว
ทอง ในการจัดการน ้าเสียทุกระดับ ดังนี ้ ระดับการรับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึ กษาหารื อ
ระดับการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ระดับการร่ วมมือ และระดับการเสริ มอานาจของประชาชน
ระดับการมีส่วนร่ วม
การรับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
การปรึกษาหารื อ
การเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
การร่วมมือ
การเสริ มอานาจของประชาชน

การมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชน
ด้ านการบริหารจัดการนา้ เสียทุกระดับ

Figure 1 Conceptual framework
การเตรี ยมตัวและการวางแผนเข้ าสู่ชุมชน
ผู้วิจัยได้ กาหนดแผนปฏิ บัติงานวิจัยเข้ าดาเนิ นการศึกษาชุมชนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
2559 โดยได้ ดาเนิ นการรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ ของทุกหมู่บ้าน องค์การบริ หารส่วนตาบล มีการกาหนด
ประเด็นในการรวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่ ทังนี
้ ้ได้ รับการสนับสนุนจากนายกและรองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงาน ผู้นาชุมชน ที่ให้ การอนุเคราะห์ แนะนาแหล่งข้ อมูลมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล อีกทัง้
ผู้วิจยั ได้ สงั เกตแบบมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เวทีประชาคมรับฟั งความเห็นของประชาชนในประเด็น
ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การจัดการนา้ เสีย การพัฒนาชุมชน ทัง้ การรั บฟั งปั ญ หา การแก้ ไขปั ญหาให้ ส อดคล้ องความ
ต้ องการของชาวบ้ าน ความเห็นในการพัฒนาพืน้ ที่ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการนา้ เสีย สาหรั บ
กิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ ร่วมกับองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นลักษณะการบริ การทางวิชาการ ในประเด็นความสาคัญ
การพัฒนาสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ บทบาทของชุมชนกับการจัดการน ้าเสีย การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
พัฒนาหมูบ่ ้ านและท้ องถิ่นของตน โดยได้ สมั ภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุม่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ใช้ วิธีการสังเกตแบบมีสว่ นร่ วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก เช่น นายก รอง
นายก ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน โดยมีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1) การรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ โดยมีการกาหนดประเด็นในการรวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่ของทุกหมูบ่ ้ าน
2) การสังเกตแบบมีสว่ นร่ วม ในกิจกรรมต่างที่ชมุ ชนจัดขึ ้น เวทีประชาคมรับฟั งความเห็นของประชาชนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน การจัดการนา้ เสีย ทัง้ การรั บฟั งปั ญหาการแก้ ไขปั ญหาให้ สอดคล้ อง
ความต้ องการของชาวบ้ าน ความเห็นในการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่
3) สัมภาษณ์ เชิ งลึก เป็ นการสัมภาษณ์ 1) นายกองค์ การบริ หารส่วนตาบลบางบัวทอง 2) รองนายก
องค์ การบริ หารส่วนตาบล และ 3) ปลัดองค์ การบริ หารส่วนตาบล ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์ ข้อมูลพื น้ ฐานทั่วไป
เกี่ยวกับข้ อมูลประชากร การประกอบอาชีพ เชื อ้ ชาติ ศาสนา รายได้ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ข้ อมูลด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ลมฟ้าอากาศ สภาพแวดล้ อม สาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน เพื่อที่จะทาให้ ผ้ ศู กึ ษาได้
ทราบถึงภาพรวมของโครงสร้ างของชุมชนว่าเป็ นอย่างไร มีความเป็ นมา สภาพพื ้นที่ในปั จจุบนั และทิศทางในการ
พัฒนาหมูบ่ ้ านและท้ องถิ่น
4) สนทนากลุ่ม เป็ นการสนทนาเพื่อรับฟั งความเห็นและบทวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดการนา้ เสีย มีผ้ เู ข้ าร่ วมการสนทนาคือ คณะกรรมการบริ หารชุมชน ผู้นาชุมชน สนทนา
ประเด็นที่ สาคัญคือ การเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการน า้ เสี ยทุก ระดับ ทัง้ ระดับการ
รับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึ กษาหารื อ ระดับการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ระดับการร่ วมมือ และ
ระดับการเสริ มอานาจของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน ในพื ้นที่
5) การบริ การทางวิชาการในลักษณะการจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นสมาชิกในหมู่บ้าน มี
ประเด็นความสาคัญดังนี ้ บทบาทชุมชนกับการจัดการน ้าเสีย การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาหมูบ่ ้ าน
และท้ องถิ่นของตน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับในการวิจยั เชิงคุณภาพจะใช้ แนวคิดทฤษฎีเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลั กที่ใช้ มี 2 วิธี
วิธีแรก เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการตีความสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัย ซึ่งได้ จากการสัมภาษณ์ ที่ได้ จดบันทึก
การสังเกตแบบมีสว่ นร่ วม สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุม่ สิ่งที่เป็ นรู ปธรรมหรื อสังเกตเห็นได้ เพื่อสร้ างข้ อสรุ ปตาม
แนวคิดทฤษฎีหรื อการศึกษาวิจยั วิธีที่สอง เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหาซึง่ ได้ จากการศึกษา
เอกสาร ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจยั ต้ องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมหรื อบริ บทว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การ
วิเคราะห์ ข้อมูลทัง้ สองวิธีจะเป็ นลักษณะบรรยาย ขึน้ อยู่กับประเด็นหรื อปั ญหาที่ จะวิเคราะห์ โดยมุ่งประเด็น
สาระสาคัญการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการน ้าเสีย โดยศึกษาวิเคราะห์ระดับการมีส่วน
ร่ วมที่เหมาะสมกับบริ บทในพื ้นที่สาหรับการพัฒนาท้ องถิ่นและสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน เพื่อให้
ได้ ข้อสรุ ป ผลการวิจยั ที่เป็ นรู ปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สภาพปั ญหาน ้าเสียที่เกิดขึ ้นในเขตองค์การบริ การส่วนตาบลบางบัวทองหลักๆเกิดจากสาเหตุ
1.ในหมูบ่ ้ านจัดสรรที่สร้ างใหม่ มีการสร้ างระบบบาบัดน ้าเสียในแต่ละหมู่บ้านน้ อย ทาให้ มีน ้าทิ ้งปล่อยลง
สูค่ ู คลอง และชุมชนดังเดิ
้ มในพื ้นที่ไม่มีระบบบาบัดน ้าเสีย และมีการปล่อยน ้าเสียลงสู่ คลองสาธารณะโดยตรง
2.โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการต่างๆ บางแห่ง มีการลักลอบปล่อยน ้าเสียที่ไม่ผ่านการบาบัด
ลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ
3.น ้าเสียจากการประกอบอาชี พเกษตรกรรม เช่น น ้าเสียที่มีส่วนผสมของปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง อาจมีไหลลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชนด้ านการจัดการนา้ เสีย
1) ระดับการรั บทราบข้ อมูลจากหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลการจัดการน ้าเสีย หลักสาคัญของการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในพื ้นที่ โดยประสานความร่ วมมือกับองค์การบริ หารส่วนตาบลไปยังผู้นาชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน การที่
จะให้ ข้อมูลเข้ าถึงประชาชนอย่างทัว่ ถึงนัน้ ผู้นาชุมชนจะมีบทบาทที่สาคัญในการจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐให้ เป็ นที่รับรู้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน อันจะเป็ นประโยชน์สาหรับ
สมาชิกหมูบ่ ้ านทุกคน ที่จะมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่นของตน
2) ระดับการปรึกษาหารื อ
เมื่อประชาชนในแต่ละหมูบ่ ้ านได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารจากผู้นาองค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อผู้นาชุมชน
สมาชิ กหมู่บ้านจะสามารถระดมความคิดเห็นต่างๆผ่านเวทีประชาชนที่จัดขึน้ มาในแต่ละเดือนหรื อวาระการ
ประชุมพิ เศษ โดยจะมีผ้ ูบ ริ หารจากองค์ ก ารบริ หารส่วนตาบล คณะกรรมการบริ ห าร มารั บฟั งความเห็น ใน
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้ านการจัดการน ้าเสีย สภาพพื ้นที่ปัจจุบนั สภาพปั ญหาที่ต้องได้ รับการ
แก้ ไข ความต้ องการอื่นๆ เพื่อจะได้ รวบรวมเป็ นข้ อมูลสาคัญสาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ชมุ ชนและทิศทางใน
การพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้ อม
3) ระดับการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ประชาชนในแต่ละหมูบ่ ้ านสามารถมีบทบาทในการมีสว่ นร่ วม การกาหนดนโยบายแผนพัฒนาตาบลด้ าน
สิ่งแวดล้ อม โครงการพัฒนาชุมชน โครงการบาบัดน ้าเสีย ซึง่ มีองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นหน่วยงานประสาน
การดาเนินงาน ในแต่ละหมูบ่ ้ านนันประชาชนจะมี
้
บทบาทการตัดสินใจร่ วมกับผู้นาชุมชน คณะกรรมการชุมชนใน
การเสนอกิจกรรม โดยคานึงถึงศักยภาพของชุมชน ทรั พยากรที่มีอยู่และความต้ องการของประชาชนในแต่ละ
ครั วเรื อนเป็ นหลัก เพื่ อที่จะได้ แผนและโครงการการพัฒนาที่ มาจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กแต่ละหมู่บ้าน
หลากหลายอาชีพ ทุกช่วงวัย ได้ กาหนดทิศทางการพัฒนาถิ่นฐานตนเองร่ วมกัน เช่น การจัดทาบ่อเกรอะ บ่อดัก
ไขมัน ถังบาบัดสาเร็ จรู ป และระบบบาบัดน ้าเสียในพื ้นที่ชมุ ชน
4) ระดับการร่ วมมือ
ภายหลังจากที่ประชาชนในแต่ละพืน้ ที่หมู่บ้านได้ มีการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชน การจัดการ
น า้ เสี ย โดยมีองค์ ก ารบริ ห ารส่วนต าบลเป็ นหน่ วยงานที่ ร วบรวมโครงการเพื่ อพิ จ ารณาเสนอขออนุมัติ แ ละ
ประกาศใช้ แผนพัฒนาตาบล สาหรับช่วงระยะเวลาเมื่อมีการประกาศใช้ แผนเรี ยบร้ อย โครงการต่างๆจะถูกมา
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ สมั ฤทธิ์ผล ประชาชนในชุมชนแต่ละหมู่บ้านจะมีบทบาทการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติ
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กิจกรรมต่างๆการจัดทาบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน ถังบาบัดสาเร็ จรู ป และระบบบาบัดน ้าเสียในพื ้นที่ชุมชน ใน
โครงการการพัฒนา บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการดาเนินงาน แต่บางโครงการ กิจกรรมต้ องอาศัย
งบประมาณจากภาครัฐ องค์การบริ หารส่วนตาบลมาขับเคลื่อนเพื่อให้ บรรลุผล
5) ระดับการเสริมอานาจของประชาชน
การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในระดับนี ้ถือว่าอานาจการตัดสินใจเป็ นของสมาชิกหมู่บ้านเป็ นหลัก ซึง่ การ
จัดทาแผนการจัดการนา้ เสียในแต่ละขันตอน
้
ถือได้ ว่าโครงการต่างๆที่มีในแผนโดยส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่มา
จากความต้ องการของประชาชนในพืน้ ที่ แต่ละหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้ าน ต่างเป็ นผู้
ระดมความเห็นกาหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ตาบลด้ วยการตัดสินใจของประชาชนเอง มีโครงการบางส่วน
ที่มาจากหน่วยงานภาครั ฐ ท้ องถิ่น ที่มีลกั ษณะเป็ นโครงการบริ การสาธารณะต่างๆให้ ประชาชนมีชีวิ ตการดารง
อยู่ที่ปกติสขุ มีสวัสดิการอื่นๆสาหรับการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น

สรุป
ภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที่แต่ละหมู่บ้านเห็นถึงความสาคัญของการจัดการน ้าเสีย มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ที่จะกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาชุมชน
การจัดการนา้ เสียเพื่อให้ สอดรั บกับสภาพปั ญหาที่ เผชิญอยู่ในปั จจุบัน ความเร่ งด่วนที่ต้องการการพัฒนาให้
สมาชิกในหมู่บ้านมีคณ
ุ ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นและสอดรับกับความต้ องการของประชาชนในแต่ละหลังคา
เรื อน สาหรับน ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากหมูบ่ ้ านจัดสรร ประชาชนในแต่ละครัวเรื อน สามารถมีบ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อ
ซึม บ่อบาบัดสาเร็ จรู ป ของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนน ้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม องค์การบริ หาร
ส่วนตาบล ผู้นาชุมชน ประสานความร่ วมมือกับเกษตรกรในการลดใช้ สารเคมี ปุ๋ ยเคมี มีบ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ
บ่อซึม บ่ อบาบัดส าเร็ จรู ป ก่อนระบายนา้ สู่สาธารณะ และนา้ เสียที่ มาจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง จาก
ผู้ประกอบการนัน้ องค์การบริ หารส่วนตาบล เจ้ าหน้ าที่ ผู้นาชุมชน ประสานความร่ วมมือให้ มีการสร้ างระบบ
บาบัดนา้ เสียที่ มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ ก่อนที่จะปล่อยนา้ ลงสู่คลองและสาธารณะ โดยมีการอบรมให้ ความรู้ กับ
ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชนอย่างต่อเนื่องทังภาคทฤษฎี
้
และการปฏิบตั ิ เช่น โครงการรณรงค์การบาบัดน ้า
เสีย โครงการการคัดแยกขยะ โครงการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้ อม โครงการคลองสวยน ้าใส
การที่จะทาให้ ประชาชนที่อยู่ในท้ องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน สิ่งสาคัญคือ ผู้บริ หารองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ ผู้นาชุมชนต้ องประสานความร่ วมมือกัน รวมทัง้ การบริ หารจัดการให้
ประชาชนทุกหมูบ่ ้ าน มีบทบาทการมีสว่ นร่ วมทังการจั
้
ดทาแผน/โครงการด้ านการจัดการน ้าเสียและการนาแผนสู่
การปฏิบตั ิในกิจกรรมการพัฒนาด้ านต่างๆ เช่น ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน ด้ านการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอื่นๆในพื ้นที่ ด้ านการเสริ มสร้ างประชาธิปไตยชุมชนและการมี
ส่วนร่ วมตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อเป็ นเช่นนี ้ จะทาให้ ประชาชนเกิดการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เกิดความร่ วมมือร่ วมใจใน
การบริ หารจัดการชุมชน การพัฒนาพื ้นที่ การรักษาสภาพแวดล้ อมของชุมชน โดยเน้ นกระบวนการมีสว่ นร่ วม การ
พึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการรั บผิ ดชอบต่อชุมชนของตนเอง เป็ นพลังการขับเคลื่อนชุมชน
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งการพัฒนาเชิงพื ้นที่ ได้ อย่างยัง่ ยืน
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การศึกษาวิเคราะห์ ละครโทรทัศน์ เรื่อง “แรงเงา” ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เถรวาท
An Analytical Study of the Television Drama “Rang Ngao”
according to Theravāda Buddhist Ethics
ธเนศ บรรทมสินธุ์1* และ วิทยา ศักยาภินนั ท์1
Thanate Bantomsin1* and Widya Sakyabhinand1

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและการนาเสนอปั ญหาสังคมในละครโทรทัศน์ เรื่ อง
‚แรงเงา‛ 2) เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท และ 3) เพื่อวิเคราะห์ละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ ตามแนว
พุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท ผลการศึกษาพบว่า ละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ นัน้ ผู้ประพันธ์ ได้ นาเสนอปั ญหาสังคมผ่าน
บทละครโทรทัศน์ 2 ปั ญหา คือ ปั ญหาการนอกใจและปั ญหาการฆ่าตัวตาย เมื่อศึกษาแนวคิดพุทธจริ ยศาสตร์
เถรวาทพบว่า ชีวิตที่ดีมี 3 ระดับ คือ ระดับต้ น ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามหลักศีล 5 ระดับกลาง ได้ แก่ การปฏิบตั ิตาม
หลักกุศลกรรมบถ 10 และระดับสูง ได้ แก่ การปฏิบัติตามอริ ยมรรค 8 ส่วนเกณฑ์ ตดั สินจริ ยธรรมตามหลักพุทธ
จริ ยศาสตร์ เถรวาทมีอยู่ 2 ประการ คือ เกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง เมื่อนาละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ มาวิเคราะห์
ตามแนวพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาทพบว่า ผู้ประพันธ์ ต้องการแสดงให้ เห็นถึงอานาจของอกุศลมูลหรื อกิเลส 3 ประการ
ที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ จึงตังชื
้ ่อเรื่ องว่า ‚แรงเงา‛ โดยแสดงให้ เห็นเป็ นรู ปธรรมผ่านตัวละครหลัก 4 คน และแสดง
ให้ เห็ นว่ าหลัก พุ ท ธจริ ยศาสตร์ เถรวาทระดับพื น้ ฐานและระดับกลางสามารถน ามาแก้ ปั ญ หาการนอกใจได้
ส่วนปั ญหาการฆ่าตัวตายใช้ หลักพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาทระดับพื ้นฐาน
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the ideas and social problems of the television
drama ‚Rang Ngao‛, 2) to study ideas of Theravāda Buddhist Ethics and 3) to analyze the television drama
‚Rang Ngao‛ according to Theravāda Buddhist Ethics. The results of this study reveal that, through the
television drama ‚Rang Ngao‛, the writer approached two social problems: adultery and suicide. While
studying the ideas of Theravāda Buddhist Ethics, it is found that there are three different levels of ‘having a
good life’. The primary level relates to one who follows the rules of Five Precepts; the medium level, the Ten
Paths of Meritorious Actions; and the high level, the Eightfold Paths. These ideas are based on the two
ethical criterias that actions are judged. Analyzing ‚Rang Ngao‛ using Theravāda Buddhist Ethics, revealed
that the writer wants to display the three powers of ‘Akusala-mula’ or passion. For these reasons the drama
series is named ‚Rang Ngao‛. It is presented through the four main characters and shows how this passion
could be subdued by adopting the primary level and the medium level of Theravāda Buddhist Ethics. For
the subject of suicide, it suggests that the act could be prevented by following the primary level.
Key Words: adultery, suicide, Theravāda Buddhist Ethics, Akusala-mula
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บทนา
ละครโทรทัศน์ ในปั จจุบนั มีการนาเสนอเรื่ องราวต่าง ๆ ไม่เพียงแต่การให้ ความบันเทิงเท่านัน้ แต่ยัง
นาเสนอแนวคิดบางประการเพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เกิดความตระหนักและคิดตามเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน
(กาญจนา แก้ วเทพ, 3452) ตัวอย่างเช่น ละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึง่ ได้ รับ
ความนิ ยมจากผู้รับชมมากใน พ.ศ. 2555 เนื่ องจากมีเนือ้ หาที่ สะท้ อนปั ญหาสังคมและมีแนวคิดสอดแทรก
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คาถามสาคัญในละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ คือ เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรมของ
มนุษย์คืออะไร ทาไมทังที
้ ่มนุษย์ร้ ู จกั ความดีความชัว่ แล้ วยังเลือกที่กระทาความชัว่ หรื อเลือกหนทางที่เป็ นความ
ทุกข์ เช่น การฆ่าตัวตายของมุตตา การแก้ แค้ นของมุนินทร์ ซึง่ ขัดแย้ งกับอุดมคติของชีวิตที่มนุษย์เลือกที่จะมีชีวิต
ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ และการเลือกกระทาสิ่งเหล่านี ้ได้ กลายมาเป็ นปั ญหาที่สาคัญในสังคมไทย เช่น
ปั ญหาการนอกใจ ปั ญหาการฆ่าตัวตาย เป็ นต้ น
พระพุทธศาสนาเชื่ อว่า มนุษย์ มีเจตจานงเสรี ในการทากรรมซึ่งเป็ นเจตจานงเสรี ที่สัมพันธ์ กั บเหตุผล
กล่าวคือความเป็ นเหตุเป็ นผลกันทางศีลธรรม เพราะถ้ าหากบุคคลไม่มีเจตจานงเสรี ในการทากรรม กรรมนันย่
้ อม
ไม่เป็ นอันทาและไม่อาจจะกล่าวได้ วา่ ถูกหรื อผิด เพราะเป็ นเพียงการกระทาทางกาย วาจาและใจเท่านัน้ ความดี
ชัว่ ถูก หรื อผิดตามเจตจานงผู้กระทาย่อมไม่มี เพราะฉะนัน้ เมื่อบุคคลมีเจตจานงเสรี ในการกระทา การกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมประกอบด้ วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ การกระทาที่ ประกอบด้ วยเจตนาอย่างใด
อย่างหนึ่งนี ้เอง พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็ นกุศลกรรมหรื ออกุศลกรรม เจตนาในการทากรรมที่เป็ นเจตจานงเสรี นี ้
เป็ นผู้กระท าให้ การกระทาที่ ถูก ต่างจากการกระท าที่ ผิด และเป็ นมาตรการตัดสิน การกระท าที่ มีคุณค่าทาง
จริ ยธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2549) นอกจากนีพ้ ระพุทธศาสนายังเสนอแนะวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาทางจริ ยธรรมด้ วยหลักธรรมทางศาสนาเพื่อให้ มนุษย์ได้ นาไปใช้ ในการดาเนินชีวิตเพื่อ‚การมีชีวิตที่ดี‛ ซึง่
แนวทางเหล่านี ้ปรากฏอยู่ในหลักพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท สาระสาคัญของคาสอนทางพระพุทธศาสนา คือ การ
สอนเรื่ องทุกข์และการดับทุกข์ ซึง่ ปั ญหาสังคมในละครโทรทัศน์เรื่ อง‚แรงเงา‛ นันได้
้ แสดงให้ เห็นปั ญหาหรื อความ
ทุกข์ ในสองปั ญหาคือ ปั ญหาการนอกใจ และปั ญหาการฆ่าตัวตายที่อยู่ในละคร เมื่อละครโทรทัศน์ เรื่ องนีถ้ ูก
น าเสนอผ่ านโทรทัศน์ ที่ มีเครื อข่ ายครอบคลุมทัง้ ประเทศ ได้ มีเด็ก น ามาเลี ย นแบบโดยรู้ เท่ าไม่ถึงการณ์ จ น
กลายเป็ นปั ญหาที่ละครและโลกแห่งความจริ งซ้ อนทับเป็ นปั ญหาเดียวกัน คือ การฆ่าตัวตาย แต่ต้นเหตุแห่ง
ปั ญหาแตกต่างกัน
จากแนวคิดทางพระพุทธศาสนานี ้ ผู้วิจยั จึงได้ เสนอการวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทัศน์เรื่ อง
‚แรงเงา‛ ตามแนวพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท เพื่อต้ องการศึกษาแนวคิดและรู ปแบบการนาเสนอปั ญหาสังคมผ่าน
ละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ และศึกษาว่าหลักพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาทจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการตัดสิน
และแก้ ปัญหาสังคมที่ น าเสนอผ่านละครโทรทัศน์ เรื่ อง ‚แรงเงา‛ ได้ หรื อไม่ และเพื่ อให้ เป็ นประโยชน์ ใ น
การนาเสนอและสื่อสารธรรมของละครเรื่ อง ‚แรงเงา‛ ที่ถกู ต้ องแก่สงั คมในวงกว้ างต่อไป

วิธีการวิจัย
1. การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารทัง้ ที่เป็ น
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ เอกสารดังกล่าว ได้ แก่ พระไตรปิ ฎก พุทธศาสนสุภาษิ ต เนื ้อหาบทละคร เอกสาร หนังสือ
สิ่งตีพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ของผู้ประพันธ์และผู้เขียนบทละครโทรทัศน์
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2. การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอ
การวิจยั โดยการตีความในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive)

ผลการศึกษา
แนวคิดและการนาเสนอปั ญหาสังคมในละครโทรทัศน์ เรื่ อง “แรงเงา”
อิทธิพลของละครโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมทางด้ านจริ ยธรรม เนื่องจากมีการถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านการ
แสดงและด้ ว ยความสมจริ ง ของภาพและเสี ย งส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและอาจเกิ ด การ
ลอกเลียนแบบของผู้ชมได้ โดยเฉพาะผู้ชมที่อายุยังน้ อยขาดวิจารณญาณในการรั บชม เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ใน
ละครกลายเป็ นสิ่งผู้ปกครองควรให้ คาแนะนาแก่ลกู หลาน ดังกรณีที่เด็กรับชมละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ แล้ ว
เลียนแบบการฆ่าตัวตายโดยนาเศษผ้ าและเชือกมาผูกเป็ นห่วงกับต้ นหูกวาง ซึง่ ข่าวนี ้ได้ สร้ างความสะเทือนใจกับ
ผู้คนในสังคมและตังค
้ าถามถึงแนวคิดของละครโทรทัศน์ในปั จจุบนั ว่าเหตุใดจึงผลิตละครที่มีเนื ้อหาเช่นนี ้
แนวคิดของละครโทรทัศน์ นนั ้ ถือว่าละครโทรทัศน์ เป็ นสื่อมวลชนที่เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนหนึ่งของ
สังคม มีหน้ าที่ ใ ห้ ความรู้ และกล่อมเกลาคนในสังคมให้ เป็ นไปตามบรรทัดฐานและกติก าของสังคม ผู้ช มจึง
สามารถเรี ยนรู้ การเป็ นพลเมืองที่ดีได้ โดยทางอ้ อมจากการรับชมละคร (พินพร สุนทรวิริยกุล, 2551) ด้ วยเหตุนี ้
ผู้ผลิตละครโทรทัศน์จงึ เลือกเนื ้อหาละครจากบทประพันธ์ที่มีโครงเรื่ องสะท้ อนปั ญหาสังคม ซึง่ ละครโทรทัศน์เรื่ อง
‚แรงเงา‛ เป็ นผลงานของนัน ทนา วี ร ชน นัก เขี ย นหญิ งที่ น าเสนอมุมมองเรื่ อ งความเสมอภาคทางเพศและ
สอดแทรกแนวคิดของสตรี นิยมผ่านตัวละคร
โครงเรื่ องของบทประพันธ์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ เป็ นเรื่ องราวความแค้ นของพี่น้องฝาแฝด คือ มุนินทร์ และมุตตา
(นันทนา วีรชน, 2551) เมื่อมุตตาผู้หญิ งหัวอ่อนและเรี ยบร้ อยโดนนพนภาภรรยาของเจนภพตบหน้ าต่อผู้คน
มากมาย เพราะจับได้ ว่ามุตตาเป็ นภรรยาลับอีกคนของเจนภพ มุ ตตาจึงเกิดความอับอายลาออกจากงานกลับ
บ้ านเกิดที่ตา่ งจังหวัดแล้ วตัดสินใจผูกคอตายพร้ อมกับลูกในท้ อง ต่อมามุนินทร์ พี่สาวผู้มีนิสยั ตรงข้ า มกับน้ องสาว
ฝาแฝดของเธอกลับมาจากเมืองนอกและสืบจนรู้ เรื่ องราวของมุตตาจึงวางแผนปลอมตัวเป็ นมุตตาเพื่อล้ างแค้ น
เจนภพและนพนภา แต่กลับหลงรักวีกิจหลานชายของเจนภพ เรื่ องราวความรั กความแค้ นดาเนินไปจนถึงตอน
สุดท้ าย เจนภพกับนพนภาต่างประสบผลกรรมที่ตวั เองก่อไว้ มุนินทร์ เกิ ดความสานึกผิดและขอโทษเจนภพต่อ
การกระทาของตนเอง เจนภพขออโหสิกรรมแก่มตุ ตาและกลับไปดูแลนพนภาที่เป็ นอัมพาต ส่วนวีกิจกับมุนินทร์
ปรับความเข้ าใจต่อกัน
จากเนื ้อเรื่ องจะเห็นได้ วา่ ผู้ประพันธ์ นาเสนอปั ญหาสังคมผ่านบทละครโทรทัศน์ 2 ปั ญหา คือ ปั ญหาการ
นอกใจและปั ญหาการฆ่าตัวตาย โดยปั ญหาการนอกใจมีสาเหตุมาจากความเจ้ าชู้ของเจนภพ ที่มีนิสยั แบบอุดม
คติของความเป็ นชายที่คิดว่าการเป็ นลูกผู้ชายคือการมีผ้ หู ญิงได้ หลายคน เป็ นการแสดงอานาจทางสังคมที่เป็ น
แบบปิ ตาธิปไตยซึง่ ผู้ชายเป็ นใหญ่เป็ นหัวหน้ าครอบครัว ในขณะที่นพนภาเป็ นลักษณะของผู้หญิงไทยแบบดัง้ เดิม
ที่ รับบทบาทของการเป็ นภรรยาหลวง ไล่ร าวีจับบรรดาภรรยาลับของสามีและคิดว่าสามีจะกลับ ใจได้ สักวัน
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จุดแข็งของนพนภาคือฐานะทางเศรษฐกิจที่หาเลี ้ยงดูครอบครัวทาให้ เจนภพไม่กล้ าหย่าจากนพนภาเพราะต้ อง
อาศัยอานาจทางการเงิน ดังคาพูดขู่ของนพนภาที่ว่า ‚วันนี ้ฉันเอาเงินเข้ าบัญชีให้ คณ
ุ แล้ วนะ คุณใช้ เงินทาอะไร
ไม่ว่า ขออย่างเดียว อย่าเอาเงินไปปรนเปรอนังเมียน้ อยคนไหนก็แล้ วกัน ‛ (วิสุทธิ ชัย บุณยะกาญจน, 2555:
ออนไลน์) แต่ก็เป็ นความขัดแย้ งในตัวเองและความสัมพันธ์ ของสามีภรรยาคู่นี เ้ พราะเจนภพเอาเงินของนพนภา
ไปเลี ้ยงดูบาเรอบรรดาภรรยาลับของตนโดยที่นพนภาก็ร้ ู ความจริ งนีด้ ี ซึ่งก็สะท้ อนปั ญหาเรื่ องการนอกใจของ
ผู้ชายในสังคมไทยและความรู้ สึก ของภรรยาหลวงที่ต้องเป็ นฝ่ ายอดทนอดกลันเพราะแนวคิ
้
ด ของการทาหน้ าที่
เป็ นภรรยาที่ดี ส่วนมุตตาเป็ นภาพของผู้หญิงที่ อ่อนต่อโลก หวังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ พร้ อม แต่ก็โดนเจนภพ
หลอกว่าจะหย่าจากนพนภามาแต่งงานด้ วย สุดท้ ายมุตตาโดนนพนภาตบต่อหน้ าคนมากมายเกิดความอับอาย
และตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สดุ ปั ญหาการฆ่าตัวตายจึงกลายเป็ นปั ญหาที่สืบเนื่องมาจากปั ญหาการนอกใจ และ
เป็ นจุดเปลี่ยนของเรื่ องให้ มุนินทร์ เข้ ามามีบทบาทสวมรอยแทนน้ องสาวที่เป็ นฝาแฝดกัน ในขณะที่วีกิจซึง่ แอบ
หลงรักมุตตาได้ แต่เป็ นเพียงผู้เฝ้ามองความสัมพันธ์ ของเจนภพกับมุตตา จนต่อมาภายหลังมุนินทร์ สวนรอยเป็ น
มุตตาเรื่ องราวความสัมพันธ์ ของทังสองคื
้
อวีกิจและมุนินทร์ จึงตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้ าคายไม่ออกเพราะแม้
จะมีความรักต่อกันแต่มนุ ินทร์ ก็ไม่กล้ าบอกความจริ งว่าตนเองไม่ใช่มุตตาเพราะเกรงว่าคนที่วีกิจรักเป็ นมุตตา
ไม่ใช่มนุ ินทร์ ในขณะที่ตวั วีกิจเองก็ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่แตกต่างกัน เพราะต้ องเลือกระหว่างผู้หญิงที่ตนรักซึง่ เป็ น
คนเดียวกับคนที่ กาลังจะทาลายครอบครั ว ของเจนภพซึ่งเป็ นญาติของตน จะเห็นได้ ว่า ผู้แต่งสร้ างปมความ
ขัดแย้ งต่าง ๆ ไว้ มากมาย ซึง่ การจะคลี่คลายปมเหล่านี ้ได้ ต้องอาศัยความจริ ง โดยตัวละครหนึ่งที่ถูกสร้ างขึ ้นมา
คือ ป้าสร้ อย ซึง่ เป็ นแม่ของวีกิจ ทาหน้ าที่ชี ้แนะแนวทางที่ถูกต้ องดังคาเตือนที่บอกวีกิจว่า ‚ตากิจผงเข้ าตาคนอื่น
เราเขี่ยให้ ได้ แต่เมื่อผงมันเข้ าตาตัวเองมันเขี่ยไม่ได้ นะ อาภพเขายังแก้ ปัญหาของเขาเองไม่ได้ เลย เพราะเขาไม่
รู้ จกั แยกแยะ เพราะกิเลสตัณหามันบดบัง แต่ในทางธรรมน่ะ ลูก เราแยกแยะสิ่งนี ้ได้ ‛ (วิสทุ ธิชยั บุณยะกาญจน,
อ้ างแล้ ว) และบอกร่ องรอยความจริ งที่ซ่อนในเรื่ อง คือ การเปิ ดเผยความจริ งของมุนินทร์ กับมุตตาว่าไม่ใช่คน
เดียวกัน และความจริ งของความรู้ สึก ของตัวละครที่มีต่อกัน ผู้ประพันธ์ เลือกที่จะใช้ หลักทางศาสนาโดยเฉพาะ
หลักทางพระพุทธศาสนามาคลี่คลายเรื่ องราวปั ญหาการนอกใจและการฆ่าตัวตาย รวมถึง ความสัมพันธ์ ของตัว
ละครเพื่อให้ ข้อคิดและสะท้ อนปั ญหาสังคมออกมาในท้ ายที่สดุ อาจกล่าวได้ ว่าสิ่งที่ละครถ่ายทอดและแสดงให้
เห็นผลการกระทาโดยใช้ หลักทางศาสนานี ้ถือว่าเป็ นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเพราะเป็ นการกล่อมเกลาชี ้แนะ
แนวทางคนในสังคมโดยใช้ ต้นทุนที่มีอยู่เดิมซึง่ ก็คือพระพุทธศาสนานัน่ เอง
แนวคิดพุทธจริยศาสตร์ เถรวาท
ด้ านการนิยามความหมายนัน้ พุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท หมายถึง หลักแห่งความประพฤติและการปฏิบตั ิ
ตามหลักคาสอนของพุทธะคือ ผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิ กบาน ซึ่งหลักแห่งความประพฤติและการปฏิ บัติก็คือ หลักธรรม
ต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นต้ อ งศึก ษาให้ เกิ ด ความเข้ าใจแล้ ว น ามาประพฤติ แ ละปฏิ บัติ เ พื่ อ ดับ ทุ ก ข์ เพื่ อ ประโยชน์
และความสุขของผู้ศกึ ษาและผู้ปฏิบตั ิคือ ตัวมนุษย์เอง (วศิน อินทสระ, 2544)
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ลักษณะสาคัญของพุทธจริ ยศาสตร์ คือ การเน้ นคุณค่าของความเป็ นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข พระพุทธเจ้ าทรงถื อว่าความดีหรื อความชั่วนัน้ มนุษย์ เป็ นผู้ประกอบขึน้ มาเอง การกระทาใดที่
เรี ยกว่าดีหรื อชัว่ นันต้
้ องอาศัย เจตนาเป็ นมาตรการตัดสินการกระทาของมนุษย์ อาศัยเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง
เป็ นสิ่งสะท้ อนเจตนาในการตัดสิน เกณฑ์หลักในการตัดสินการกระทา คือ ความเป็ นกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา
โดยเฉพาะอกุ ศ ล ซึ่ง ถื อ เป็ นรากเหง้ า หรื อ ต้ น ตอของความชั่ว ทัง้ ปวง มี ส ามประการคื อ โลภะ โทสะ และ
โมหะ ส าหรั บ เกณฑ์ รองคือ พิ จ ารณาความยอมรั บ ของบัณ ฑิ ต ว่าเป็ นสิ่ งที่ ย อมรั บ กันหรื อไม่ บัณ ฑิ ตชื่ น ชม
สรรเสริ ญหรื อตาหนิติเตียนและพิจารณาผลของการกระทาต่อตนเองต่อผู้อื่น ว่าเป็ นการเบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่นหรื อไม่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ปปยุตโต .อ.), 3452)
ส าหรั บ การมี ชี วิ ตที่ ดี ตามหลัก พุท ธจริ ย ศาสตร์ เถรวาทนัน้ สามารถแบ่ ง ได้ อ อกเป็ น 3 ระดับ
(ประเวศ อินทองปาน,3442 ) กล่าวคือ
ระดับแรก คือ พุทธจริ ยศาสตร์ ระดับพื ้นฐาน เป็ นคาสอนระดับโลกียะเป็ นระดับที่พระพุทธเจ้ าต้ องการให้
พุทธศาสนิกชน มีศีลเป็ นพื ้นฐานในการดาเนินชีวิตเพื่อทาให้ ชีวิตเป็ นปกติสขุ ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
กัน มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่เกื ้อกูลกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักธรรมพื ้นฐานนี ้ ได้ แก่ เบญจศีล
และเบญจธรรม
ระดับที่สอง คือ พุทธจริ ยศาสตร์ ระดับกลาง เป็ นจุดหมายที่พระพุทธเจ้ าต้ องการให้ พุทธศาสนิกชนมี
จิตใจที่เป็ นสมาธิ คือ สงบและเยือกเย็นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวและเข้ มแข็งในการดาเนินชีวิตซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานพัฒนา
ความดีให้ สงู ยิ่งขึ ้นไป หลักธรรมที่ควรนาไปปฏิบตั ิ คือ กุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งกรรมดี ทางทาดี ทาง 01
แห่งกรรมที่เป็ นกุศล อันเป็ นทางนาไปสู่ความสุขความเจริ ญหรื อสุคติ มี ประการ 01 แบ่งเป็ นการกระทา ทาง 2
คือ กายกรรม(การกระทาทางกาย) วจีกรรม (การกระทาทางวาจา) และมโนกรรม (การกระทาทางใจ)
ระดับที่สาม คือ พุทธจริ ยศาสตร์ ระดับสูง เป็ นจุดหมายที่พระพุทธเจ้ าทรงต้ องการให้ พุทธศาสนิกชนมี
ปั ญญาความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรม ใช้ ปัญญาความรู้ เป็ นเครื่ องมือหลักในการดาเนินชีวิตและใช้ ปัญญาความรู้ เพื่อนาชีวิต
ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายที่สงู สุด คือ พระนิพพาน ข้ อปฏิบตั ินี ้คือ อริ ยมรรค 8
การศึกษาวิเคราะห์ ละครโทรทัศน์ เรื่ อง “แรงเงา” ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เถรวาท
ละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ ได้ รับความนิยมอย่างมาก มีการนามาผลิตซ ้าและมีรูปแบบการนาเสนอ ดังนี ้
ปี พ.ศ. 2529 ชื่อเรื่ อง แรงหึง รู ปแบบการนาเสนอ ภาพยนตร์
ปี พ.ศ. 2531 ชื่อเรื่ อง แรงหึง รู ปแบบการนาเสนอ ละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2544 ชื่อเรื่ อง แรงเงา รู ปแบบการนาเสนอ ละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2555 ชื่อเรื่ อง แรงเงา รู ปแบบการนาเสนอ ละครโทรทัศน์
จากข้ อมูลข้ างต้ น นอกจากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการนาเสนอจากภาพยนตร์ มาเป็ นละครโทรทัศน์
แล้ ว สิ่งที่ควรนามาพิจารณาคือการเปลี่ยนแปลงของชื่อเรื่ องซึง่ มีนยั แฝงที่ซอ่ นอยู่ ดังนี ้
สันนิษฐานว่าชื่อ ‚แรงหึง‛ เมื่อครัง้ ที่เปลี่ยนจากชื่อเดิม ‚แรงเงา‛ ตามฉบับนวนิยายมาเป็ น ‚แรงหึง‛ ใน
ฉบับภาพยนตร์ นนั ้ ต้ องการตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อดึงดูดความสนใจของคนดู เมื่อนามาสร้ างเป็ นละครโทรทัศน์ก็ยงั คงใช้
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ชื่อตามชื่อภาพยนตร์ เพื่อให้ คนดูรับรู้ และจดจา ต่อมาเมื่อนามาสร้ างเป็ นละครโทรทัศน์อีกครัง้ ได้ เปลี่ยนกลับไป
ใช้ ชื่อ ‚แรงเงา‛ ตามบทประพันธ์ เดิม เพื่อเป็ นการให้ เกียรติและชื่อเดิมก็มีมิติที่ตีความได้ ลึกซึ ้งกว่าชื่อ ‚แรงหึง‛
ซึง่ สื่อความหมายเพียงความหึงหวงเท่านัน้ ด้ วยเพราะชื่อเรื่ อง ‚แรงเงา‛ ชื่อนี ้มีนยั แฝงที่ชวนให้ นกึ ถึงผลที่เกิดจาก
การกระทาของสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื อ้ งหลัง เปรี ยบเสมือนเงาที่ ซ่อนอยู่ในมุมมืดไม่มีใครมองเห็น ซึ่งเรื่ องนี ้ ‚เงา‛ ที่
กระทาจนทาให้ เกิดแรงขึน้ สามารถวิเคราะห์ ในเชิงความหมายได้ สองลักษณะ โดยลักษณะแรกของ ‚เงา‛ นัน้
หมายถึง ‚เงา‛ ที่เป็ นตัวสะท้ อนความมืดของมนุษย์ คือ กิเลสภายในจิตใจของมนุษย์ที่มีโลภะ โทสะ โมหะ เพราะ
การดาเนินเรื่ องราวของตัวละครล้ วนเป็ นไปตามแรงขับของสิ่งเหล่านี ้ นี่เป็ นความหมายลักษณะเชิงนามธรรม
สาหรับลักษณะที่สอง คือ ความหมายลักษณะเชิงรู ปธรรม ผู้ประพันธ์ ได้ สร้ างตัวละครฝาแฝดขึ ้นมาเพื่อสะท้ อน
ลักษณะตรงกันข้ ามของตัวละคร คือ มุ นินทร์ และ มุ ตตา เป็ นตัวแทนของความแข็งแรงและอ่อนโยน การแก้
แค้ นและการให้ อภัย เมื่อพิจารณาการใช้ ชื่อ ‚แรงหึง‛ และ ‚แรงเงา‛ จะเห็นว่าจุดศูนย์ กลางของเรื่ องมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยในเรื่ อง ‚แรงหึง‛ จะเน้ นไปที่ตวั ละครคู่สามีภรรยาคือ เจนภพ และ นพนภา ซึง่ มีความหึงหวง
เชิงชู้สาว แต่เมื่อใช้ ชื่อ ‚แรงเงา‛ จะเน้ นไปที่ตวั ละครพี่น้อง คือ มุนินทร์ และมุตตา ซึ่งเป็ นเงาของกันและกันใน
ความหมายตัวแทนเชิงรู ปธรรม และสะท้ อนถึงเงาของกิเลสที่ทาให้ มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามธรรมฝ่ ายอกุศลมูล
สาหรับปั ญหาสังคมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่ อง ‚แรงเงา‛ ได้ แก่ ปั ญหาเรื่ องการนอกใจและปั ญหาการฆ่าตัว
ตายซึง่ เป็ นปั ญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อกัน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ โดยใช้ เกณฑ์หลักและเกณฑ์รองมาพิจารณาการ
กระทาของตัวละครหลัก 4 คน คือ เจนภพ นพนภา มุตตา และมุนินทร์ ซึง่ เป็ นสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในละคร
โทรทัศน์ พร้ อมทังเสนอแนะแนวทางการแก้
้
ไขปั ญหาที่ปรากฏในละครตามแนวพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท ดังนี ้
พุทธจริยศาสตร์ กับการแก้ ปัญหาเรื่ องการนอกใจในละครโทรทัศน์ เรื่ อง “แรงเงา”
ผู้วิจยั เสนอว่าการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมในปั ญหานอกใจนี ้ คือ หลักพุทธจริ ยศาสตร์ ระดับพื ้นฐานและ
ระดับกลาง โดยใช้ เกณฑ์หลักและเกณฑ์รองมาพิจารณาการกระทาของตัวละครในปั ญหาการนอกใจ ดังนี ้
เจนภพ ใช้ เกณฑ์ ห ลัก คื อ โลภะ ใช้ เกณฑ์ ร อง คื อ ผลของการกระท าที่ แ สดงถึง ความเจ้ าชู้ โกหก
หลอกลวง ประพฤติผิดในกาม นอกใจภรรยา มีความโลภอยากครอบครองมุตตา เป็ นสิ่งที่น่าตาหนิติเตียน
มุตตา ใช้ เกณฑ์หลักคือ โมหะ ใช้ เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระทาที่แสดงถึงการเป็ นเมียน้ อย การคิด
สันฆ่
้ าตัวตาย เป็ นการกระทาที่เบียดเบียนตัวเอง เป็ นสิ่งที่น่าตาหนิติเตียน
นพนภา ใช้ เกณฑ์หลักคือ โทสะ ใช้ เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระทาที่แสดงถึงการใช้ กาลัง บีบบังคับ
ข่มเหงจิตใจของผู้อื่น จ้ างวานฆ่า เป็ นการกระทาที่เบียดเบียนผู้อื่น เป็ นสิ่งที่น่าตาหนิติเตียน
มุนินทร์ ใช้ เกณฑ์หลักคือ โทสะ ใช้ เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระทาที่แสดงถึงการแก้ แค้ น วางแผนร้ าย
เพื่อทาลายชีวิตครอบครัวของเจนภพและนพนภา เป็ นการกระทาที่เบียดเบียนผู้อื่น เป็ นสิ่งที่น่าตาหนิติเตียน
หลักพุทธจริ ยศาสตร์ ระดับ พื น้ ฐาน เป็ นคาสอนที่ พระพุทธเจ้ าต้ องการให้ พุทธศาสนิ กชน มีศี ลเป็ น
พื ้นฐานในการดาเนินชีวิตเพื่อทาให้ ชีวิตเป็ นปกติสขุ ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักธรรมพื ้นฐานนี ้ได้ แก่เบญจศีล และเบญจธรรม ผู้วิจยั เห็นว่าสาเหตุหลักของ
ปั ญหา คือการละเมิดศีลข้ อที่ 3 ที่วา่ ห้ ามประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร) เป็ นเพราะเจนภพกับมุตตาทาผิด
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ศีลข้ อนี ้จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของปมขัดแย้ งต่าง ๆ ในเรื่ อง ควรใช้ หลักสทารสันโดษ คือ การพึงพอใจในคู่ครองของตน
ไม่ควรนอกใจคูค่ รองของตน และมีความซื่อสัตย์ตอ่ ครอบครัว
หลักพุทธจริ ยศาสตร์ ระดับกลาง เป็ นการมองลึกเข้ าไปถึงปั ญหาระดับปั จเจกบุคล เป็ นการแก้ ปัญหาที่
ภายในจิตใจทาให้ ได้ ผลยิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น ถ้ ามุตตามีความละอายใจไม่ทาผิดศีลข้ อ 3 ปั ญหาก็ไม่เกิดขึ ้น แต่ถ้า
ตัวเจนภพก็ยงั ไม่เลิกนิสยั เจ้ าชู้ คนที่ตกเป็ นเหยื่อแบบมุตตาก็จะคงมีอยู่และนพนภาก็ต้องตามราวีเมียน้ อยต่อไป
โดยพุทธจริ ยศาสตร์ ระดับกลาง จะช่วยขัดเกลาลักษณะนิสยั เฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น เจนภพ ถ้ าปฏิบตั ิตามหลัก
กายกรรมไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่คิดมีเมียน้ อยเพราะตัวเองก็มีภรรยาอยู่แล้ ว นพนภาก็ไม่ต้องเสียเวลาไป
จัดการเมียน้ อย มีเวลาดูแลสามีและลูกมากขึ ้น มีการปรับความเข้ าใจกันระหว่างเจนภพกับนพนภาตามหลักกุศล
กรรมบถ ก็จะทาให้ ทัง้ สองคนไม่มีจิตใจที่เป็ นอกุศล ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ หรื อถ้ ามีก็มีน้อยลงและสามารถ
ควบคุมจิตใจได้ ไม่ให้ หลงไปตามอานาจของกิเลส ส่วนมุตตาก็จะมีจิตใจที่เข้ มแข็งขึ ้น ไม่หลงเชื่อคนง่าย อยู่ใน
โลกแห่งความจริ งและใช้ ชีวิตอย่างรู้ ทันความทุกข์ การฆ่าตัวตายก็จะไม่เกิดขึน้ สาหรั บมุนินทร์ นนั ้ การเลือก
วิธีการแก้ แค้ นโดยการไปยั่วยวนเจนภพเพื่อให้ หย่ากับนพนภาถือ เป็ นการจองเวรไม่สิ ้นสุด เบียดเบียนทังตนเอง
้
และผู้อื่น วิธีแก้ ไขการคิดแก้ แค้ น คือ การฝึ กควบคุมมโนกรรม ไม่คิดจองเวรอาฆาตพยาบาท มีสติร้ ู ตวั ในทุกขณะ
การกระทาทางกาย วาจา ใจ มีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งในสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น
พุทธจริยศาสตร์ กับการแก้ ปัญหาเรื่ องการฆ่ าตัวตายในละครโทรทัศน์ เรื่ อง “แรงเงา”
ผู้วิจัยเสนอว่าการแก้ ปัญหาที่ เหมาะสมในปั ญหาการฆ่าตัวตายนี ้ คือ หลักพุทธจริ ยศาสตร์ เถรวาท
ระดับพื ้นฐาน โดยใช้ เกณฑ์หลักและเกณฑ์รองมาพิจารณาการกระทาของตัวละครในปั ญหาการฆ่าตัวตาย ดังนี ้
มุตตา ใช้ เกณฑ์หลักคือ โมหะ ใช้ เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระทาที่เป็ นการคิดสันฆ่
้ าตัวตาย เป็ นการ
กระทาที่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น เป็ นสาเหตุให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา เป็ นสิ่งที่น่าตาหนิติเตียน
หลักพุทธจริ ยศาสตร์ ระดับพื ้นฐาน เป็ นคาสอนที่มีศีลเป็ นพื ้นฐานในการดาเนินชีวิตเพื่อทาให้ ชีวิตเป็ น
ปกติสุข หลักธรรมพืน้ ฐานนีไ้ ด้ แก่ เบญจศีล และเบญจธรรม ผู้วิจัยเห็นว่าปั ญหาการฆ่าตัวตายเป็ นการทาผิด
เบญจศีลข้ อ 0 ปาณาติบาต คือ ละเว้ นจากการฆ่าสัตว์ และการเบียดเบียนสัตว์ เพราะการฆ่าตัวตายเป็ นการ
พรากชีวิตของตนเอง เป็ นการฆ่าสัตว์คือฆ่าตัวเอง วิธีแก้ ไขปั ญหาการฆ่าตัวตายเริ่ มจากเบญจธรรมข้ อแรก คือ
การมีความรั กความเมตตา เห็นคุณค่าของชีวิต การสร้ างความรั กที่มาจากปั จจัยภายในจะเป็ นกลไกทางจิตที่
ป้องกันการคิดฆ่าตัวตาย จากการวิเคราะห์ปัญหาของมุตตาพบว่าเกิดจากปั จจัยภายนอกคือ ความอับอายจาก
การถูกตบต่อหน้ าคนมากมาย การถูกเจนภพหลอกว่าจะแต่งงานด้ วย จากนัน้ ปั จจัยภายนอกส่งผลถึงปั จจัย
ภายในอันได้ แก่ จิตใจของแต่ละบุคคล มุตตาเป็ นตัวอย่างของบุคคลที่จิตใจมีความอ่อนแอ ไม่เข้ มแข็งต่อปั จ จัย
ภายนอกที่เข้ ามากระทบ จึงเกิดความล้ มเหลวในแง่ของการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ แต่การบอกว่ามุตตา
จิตใจอ่อนแอแล้ วฆ่าตัวตายและโยนความผิดให้ ฝ่ายเดียวดูจะไม่ถูกต้ อง ถ้ าเรามีคนรู้ จกั เช่น เพื่อนหรื อสมาชิกใน
ครอบครั ว และจิ ตใจไม่เข้ มแข็งเหมือนมุตตาแล้ วปล่อยให้ เผชิ ญ หน้ า กับ ปั ญ หาเพี ย งล าพังโดยไม่ยื่ นมือไป
ช่วยเหลือก็เท่ากับเราเป็ นคนผลักดันให้ ตายทางอ้ อม สิ่งที่เราซึง่ เป็ นชาวพุทธควรแสดงออกต่อผู้ที่มีแนวโน้ มจะฆ่า
ตัวตายคือ การให้ กาลังใจ ความรัก ความอบอุน่ เอาใจใส่ดแู ล ต้ องรู้ จกั กล่าวชมเชย สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน
และพยายามลดความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น อันจะทาให้ ผ้ ูที่คิดจะฆ่าตัวตายนันเกิ
้ ดความรู้ สกึ ว่า ‚ตัวเองนันมี
้ ค่า‛ ใน
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สายตาของทุกคนแล้ ว ก็ย่อมมีกาลังใจในการที่จะต่อสู้ปัญหาชีวิตโดยไม่ย่อท้ อ นอกจากนี ก้ ารระบายความทุกข์
หรื อบอกความจริ งเกี่ยวกับปั ญหาที่ตวั เองกาลังประสบก็เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการช่วยเหลือผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายได้
สรุ ป
ปั ญหาการนอกใจและปั ญหาการฆ่าตัวตายเป็ นปั ญหาที่ มีมาทุกยุคทุกสมัยและจะยังคงมีอยู่ต่อไป
เพียงแต่เปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนเนื ้อเรื่ องหรื อเหตุที่นาไปสู่ปัญหา ซึง่ ล้ วนแต่ก่อให้ เกิดความทุกข์ ทงสิ
ั ้ ้น ด้ วยเหตุนี ้
เนื ้อหาสาระของเรื่ อง ‚แรงเงา‛ จึงไม่ล้าสมัยในความหมายที่กล่าวถึงแรงขับ ที่อยู่เบื ้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์
ซึง่ มีพืน้ ฐานมาจากแรงขับภายใน 2 ประการ คือ กุศลมูลซึง่ ก่อให้ เกิดความสุข และอกุศลมูลซึง่ ก่อให้ เกิดความ
ทุกข์ ชีวิตคนเรานันแม้
้ จะมีเจตจานงเสรี ในการตัดสินใจเลือกที่จะกระทาแต่จะเป็ นแบบใดนันก็
้ ขึ ้นอยู่กบั แรงขับทัง้
สองชนิดนี ้ หากเป็ นชาวพุทธควรหลีกเลี่ยงแรงขับที่เป็ นอกุศลมูลเพราะเป็ นตัวชักใยให้ ดิ ้นรน เพลิดเพลินไปตาม
โลภะ โทสะ และโมหะ ชักนาชีวิตให้ ตงอยู
ั ้ ่บนกองทุกข์ โดยทาให้ หลงไปว่าเป็ นความสุข จึงหาทางออกในทางที่ผิด
เช่น การฆ่าตัวตายของมุตตา การแก้ แค้ นของมุนินทร์ เป็ นต้ น เพราะคิดว่าจะพ้ นจากความทุกข์ซงึ่ เป็ นความหลง
ผิด การที่จะตื่นจากความหลงนี ้ได้ ต้องมีสติเป็ นตัวกากับหรื อหากทาตามศีลห้ าก็สามารถหลีกเลี่ยงจากอกุศลมูล
ได้ เพราะศีลเป็ นเครื่ องนาทางอันประเสริ ฐ ดังพุทธศาสนสุภาษิ ตที่ว่า สีล สมฺพลเมวคฺค สีล ปาเถยฺยมุตม สีล
เสฏโฐ อติวาโห เยน วาติ ทิโส ทิส. แปลความได้ ว่า ‚ศีลเป็ นคุณรวมกาลังอย่างเลิศ ศีลเป็ นเสบียงทางอย่าง
สูงสุด ศีลเป็ นผู้นาทางอย่างประเสริ ฐ ซึง่ เป็ นเครื่ องขจรไปทัว่ ทุกทิศ‛ (ขุ เถร. 26/378/307) อาศัยเหตุนีศ้ ีลจึงเป็ น
ประทีปนาทางสูก่ ารมีชีวิตที่ดีและมีความสุข

เอกสารอ้ างอิง
กรมศาสนา. 2521. พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่ มที่ 26. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
กาญจนา แก้ วเทพ. 2543. สื่อสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทนา วีรชน. 2551. แรงเงา. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุ งเทพฯ: บลูมนู .
ประเวศ อิ น ทองปาน. 2553. พุ ทธปรั ชญาในพระไตรปิ ฎก. พิ มพ์ ครั ้ง ที่ 3. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). 2549. พุทธธรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 11. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์บริ ษัทสหธรรมิก
จากัด.
พินพร สุนทรวิริยกุล . 3451. กระบวนการประกอบสร้ างอุดมการณ์ ในละครโทรทัศน์ ในช่ วงภาวะวิกฤติ
ทางการเมือง . วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วศิน อินทสระ . 3454 . พุทธจริยศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทราย.
วิสทุ ธิชยั บุณยะกาญจน. 2555. บทละครโทรทัศน์ เรื่ อง “แรงเงา” (Online). http://www.manager.co.th/
Drama//ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID=2946&SourceNewsID=2973&Page=2, 6 ตุลาคม
2558.

675

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
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บทคัดย่ อ
การวิจัยการเห็นคุณค่าในตนเองและรู ปแบบการสื่อสารของนิ สิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่อศึกษาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและรู ปแบบการสื่อสารของนิ สิต 2) เพื่ อศึกษา
เปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่อสารของนิสิตตามปั จจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองกั บรู ปแบบการสื่ อสารของนิ สิ ต เก็ บ ข้ อมู ล โดยใช้ แบบสอบถาม กลุ่ มตั วอย่ างในการวิ จั ย นี เ้ ป็ นนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 681คน สุม่ ตัวอย่างแบบอย่างง่ายตามชันภู
้ มิตามระดับชันปี
้ สถิติที่ใช้ ในการศึกษา
คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) นิ สิ ตมี ก ารเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเองอยู่ ใ นระดั บสู ง และมี รู ปแบบการสื่ อสารแบบ
กล้ าแสดงออก แบบก้ าวร้ าว แบบยอมตามและแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวอยู่ในระดับปานกลาง 2) นิสิตที่มีเพศ
ต่างกันมีการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวแตกต่างกัน ส่วนนิสิตที่มีชนปี
ั ้ ที่ศกึ ษาแตกต่างกันมีการสื่อสารทัง้
4 แบบ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
การสื่อสารแบบกล้ าแสดงออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ ทาง
ลบกับการสื่อสารแบบก้ าวร้ าวและแบบยอมตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
The study of self-esteem and communication styles of the undergraduate students of Kasetsart
University had the objectives; 1) to study the level of self-esteem and communication styles of students,
2) to compare communication styles of students by personal factors, and 3) to study relationships between selfesteem and communication styles. The samples of this study were 681 students of Kasetsart University, which
were selected by simple random sampling and level of study proportional stratified random sampling.
The statistic methods were used percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson’s product
moment correlation.
The results of this study indicated that 1) self-esteem of students was at a high level; while, assertive,
aggressive, passive and passive-aggressive styles were at medium levels, 2) students who had difference
in gender had difference passive-aggressive styles; while, students with different level of study had difference
all 4 communication styles with the statistical significant level at.05, 3) self-esteem was positively correlated with
assertive style with the statistical significant level at .001 ; however, self-esteem was negatively correlated with
aggressive style and passive style with the statistical significant level at .05.
Keywords: Communication Styles, Self-esteem, Undergraduate Students of Kasetsart University
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คานา
การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความสาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ช่วยในการส่งต่อข้ อมูลข่าวสาร
ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้ สึก ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังช่วยในการ
สร้ างปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน นอกจากนันการสื
้
่อสารยังเป็ นสิ่งสะท้ อนภาพบุคลิกลักษณะภาษาพูดและภาษาท่าทาง การ
สื่อสารที่ดีจงึ ช่วยให้ บคุ คลตระหนักรู้ ในตนเอง พัฒนาตนเองและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ ดีขึ ้น การสื่อสาร
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การส่งข้ อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดทาให้ เกิดความขัดแย้ ง ซึง่ อาจนาไปสูค่ วามก้ าวร้ าวรุ นแรงได้
ปั ญหาการสื่อสารที่ ไม่เหมาะสม เช่น การสื่อสารแบบก้ าวร้ าวอาจนาไปสู่ปัญหาความรุ นแรง การทาร้ าย
ร่ างกายกันของวัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึกษา ซึง่ อาจรุ นแรงจนได้ รับอันตรายต่อร่ างกาย ชีวิตและทรัพย์สินตามมาได้ จาก
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 พบพฤติกรรมความรุ นแรงในคดีทาร้ ายร่ างกายมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นโดย
พบว่า มีคดีอาญาที่เกิดขึ ้นและมีการรับแจ้ งเหตุทงสิ
ั ้ ้น 83,287 คดี โดยมีรูปแบบคดียาเสพติดมีสดั ส่วนมากที่สดุ ร้ อยละ
77.3 และคดีชีวิตร่ างกายและเพศรับแจ้ ง 6,550 คดี ซึง่ คดีทาร้ ายร่ างกายมีสดั ส่วนมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 55.3 (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558: 10-13) แนวโน้ มความก้ าวร้ าวนี ้ส่วนหนึ่งมาจากพื ้นฐาน
ความก้ าวร้ าวของบุคคลที่อาจแสดงออกมาในรู ปแบบของการสื่อสารแบบก้ าวร้ าว
การสื่อสารแบบยอมตามผู้อื่น เป็ นรู ปแบบการแสดงออกของบุคคลที่ไม่กล้ าปกป้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง อาจ
นาไปสูพ่ ฤติกรรมการคล้ อยตามกลุม่ เพื่อน เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้ า การใช้ ยาเสพติด ปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่
ปลอดภัย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบปั ญหาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่ นอายุ 15 - 24 ปี เพิ่มขึ ้น
จากร้ อยละ 21.6 ในพ.ศ. 2552 เป็ นร้ อยละ 23.7 ในพ.ศ. 2554 ปั ญหาการสูบบุหรี่ ของวัยรุ่ นมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 22.4 นอกจากนันวั
้ ยรุ่ นยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ นไทยในช่วง 14 ปี ที่ผ่านมาเพิ่ม
สูงขึน้ 1.4 เท่าใน พ.ศ. 2556 นอกจากนัน้ ยังพบปั ญหาวัยรุ่ นทาแท้ งปี ละ 300,000 คน และอัตราโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ นอายุ 15 - 24 ปี เพิ่มสูงขึ ้นเกือบ 2 เท่า จาก 46.2 ใน พ.ศ. 2547 เป็ น 95 ต่อประชากร 100,000 คน
ใน พ.ศ. 2556 (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557: 6-7) ซึง่ กลุ่มเพื่อนเป็ นอิทธิพลหนึ่งที่จะชัก
นาไปในทางที่ไม่ดี แต่สว่ นที่สาคัญที่สดุ คือ การที่วยั รุ่ นยอมตามไม่กล้ าปฏิเสธต่อสิ่งยัว่ ยุทาให้ มีแนวโน้ มเสี่ยงที่จะเกิด
ปั ญหาในกลุม่ วัยรุ่ นได้
เยาวชนเป็ นเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญที่จะเป็ นกาลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสารมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเยาวชน สถาบันอุดมศึกษามีสว่ นสาคัญในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะการสื่อสาร
ที่ดี อย่างไรก็ตามผลการศึกษาส่วนใหญ่ยงั พบว่า นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีพฤติกรรมไม่กล้ าแสดงออก
อาทิ การศึกษาของ อภิญญา ทหราวานิช (2553) ซึง่ ศึกษาการแก้ ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้ าแสดงออก
อย่างเหมาะสมในชัน้ เรี ยน และพักตร์ วิภา เอื ้ออมรวนิช (2554) พบว่า นักศึกษาไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้ า
ซักถาม และมี พฤติ กรรมการเงี ยบในชัน้ เรี ยน และสอดคล้ องกับการศึกษาคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า “นิสิตส่วนใหญ่ ไม่ค่อยกล้ าแสดงออกในห้ องเรี ยน หรื อในที่สาธารณะ นิสิตไม่กล้ า
ตอบคาถามในห้ องเรี ยน” (เฉลิมขวัญ สิงห์วี และคณะ, 2558) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารวมถึง
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนหนึ่งที่มีรูปแบบการสื่อสารไม่กล้ าแสดงออก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
สื่อสารและการกล้ าแสดงออกของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทาความเข้ าใจและหาแนวทางในการพัฒนา
สื่อสารที่เหมาะสมของนิสติ ต่อไป แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลของ Jakubowski and Lange : 81-92 (1976 cited in
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Peneva and Mavrodieva, 2013) ได้ ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาการกล้ าแสดงออก ซึง่ ต่อมา Williams and Carey
(2003) ได้ ศกึ ษาและพัฒนารู ปแบบการสื่อสาร เป็ น 4 รู ปแบบ คือ1) การสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก 2) การสื่อสารแบบ
ยอมตาม 3) การสื่อสารแบบก้ าวร้ าว และ 4) การสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าว ซึง่ ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
ปั จจัยที่ สมั พันธ์ กับการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง Rosenberg (1979: 93-98)
กล่าวถึงการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นการประเมินตนเองทัง้ ทางบวกและทางลบที่นาไปสู่การยอมรั บนับถือตนเอง ส่วน
Coopersmith (1981: 5 -10) มองว่าบุคคลพิจารณาและเห็นคุณค่าตนเองตามความรู้ สกึ ได้ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) ด้ านความสาคัญ เป็ นการที่บุคคลได้ รับการยอมรับการมีคณ
ุ ค่า การเป็ นที่รักของบุคคลอื่น 2) ด้ านความสามารถ
เป็ นการรับรู้ ศกั ยภาพในการกระทาของตนเอง 3) ด้ านอานาจ เป็ นการที่บุคคลมีความเชื่อมัน่ ในอานาจแห่งตนว่าสามารถ
กระทาสิ่งต่างๆให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการและมีอิทธิ พลต่อผู้อื่น และ 4) ด้ านคุณธรรม เป็ นการรั บรู้ ตนเองด้ าน
จริ ยธรรม ค่านิยม ความคิดและพฤติกรรมที่ดี ผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเคารพในตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิเสธและ
แสดงออกความต้ องการของตนเองอย่างเหมาะสม (ธี รพัฒน์ วงศ์ ค้ มุ สิน, 2558) ส่วนการศึกษาของ Shimizu, Kubota,
Mishima and Nagata (2003) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการกล้ าแสดงออก พบว่าการเห็น
คุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการกล้ าแสดงออก ดังนัน้ ผู้วิจยั สนใจที่จะศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองและ
รู ปแบบการสื่อสารของนิสิตซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริ มและพัฒนาการนิสิต และวัยรุ่ นกลุม่ อื่นต่อไปได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ การศึกษา คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2557 จานวน 27,117คน (สานัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2557) กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรของ
Yamane (1973 อ้ างในบุญธรรม กิจปรี ดาบริ สทุ ธิ์, 2547) โดยยอมให้ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .04 เพื่อขยายขนาด
กลุม่ ตัวอย่างและเพิ่มโอกาสการเป็ นตัวแทนของกลุม่ ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาครัง้ นี ้ไม่ควรน้ อยกว่า 611 คน สุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชัน้ ภูมิตามสัดส่วนกลุ่มคณะในมหาวิทยาลัย(Proportional Stratified Random Sampling) สุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากรายชื่อนิสิตตามกลุ่มคณะให้ ได้ ตามจานวนที่ต้องการ
ทังนี
้ เ้ พื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ในการเก็บข้ อมูลจึงมีการเก็บข้ อมูลเกินทัง้ สิ ้น 700 ชุด ภายหลังการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูลได้ ทงสิ
ั ้ ้น 681 ชุด ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ทังสิ
้ ้น 681 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ชันปี
้ และคณะที่ศกึ ษา
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยสร้ างจากแนวคิดของ Coopersmith (1981: 510) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านความสาคัญ 2) ด้ าน
ความสามารถ 3) ด้ านอานาจ และ 4) ด้ านคุณธรรม
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่อสาร ซึง่ สร้ างขึ ้นจากแนวคิดของ Williams and Carey (2003)
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 4 รู ปแบบได้ แก่ 1) การสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก 2) การ
สื่อสารแบบยอมตาม 3) การสื่อสารแบบก้ าวร้ าว และ 4) การสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าว
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เก็บข้ อมูลระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2558 โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ จากการสุ่ม
ตามจานวนที่ได้ จากการคานวณกลุม่ ตัวอย่าง มีการชี ้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามให้ นิสิตกลุ่มตัวอย่างตอบด้ วยตนเอง มี
การตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามก่อนรวบรวมมาทาการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
สถิติที่ใช้ ในการศึกษาคือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่
แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเองเท่ากับ .818 และ ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามรู ปแบบการสื่อสารเท่ากับ .751
ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ระดับการเห็นคุณค่ าในตนเองและรู ปแบบการสื่อสารของนิสิต
นิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 57.9) เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 42.1) ส่วนใหญ่มีชนปี
ั ้ ที่
ศึกษาอยู่ในชันปี
้ ที่ 1 (ร้ อยละ 31.7) ชันปี
้ ที่ 2 (ร้ อยละ29.3) ชันปี
้ ที่ 3 (ร้ อยละ20.9) และชันปี
้ ที่ 4 (ร้ อยละ 18.1)
นิสิตมีกลุ่มอายุ 18 ปี (ร้ อยละ 16.6) 19 ปี (ร้ อยละ 44.2) อายุ 20 ปี (ร้ อยละ 18.4) และอายุ 21 ปี ขึ ้นไป (ร้ อยละ
20.8) อยู่ในกลุม่ สายคณะสังคมศาสตร์ (ร้ อยละ 55.8) ประกอบด้ วย คณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
บริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ (ร้ อยละ 44.2) ประกอบด้ วย คณะวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ ประมง เกษตร วนศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร
Table 1 Mean ( x ), standard deviation (S.D.) and level of variables
Variables
S.D. Level
Variables
x
Total Self-esteem
3.02 .31 High Communication Styles
- Feeling of Significance 3.09 .40 High - Assertive Style
- Feeling of Competence 3.02 .39 High - Aggressive Style
- Feeling of Power
2.93 .33 Medium - Passive Style
- Feeling of Virtue
3.03 .36 High - Passive-Aggressive Style

x

S.D.

Level

2.77
2.39
2.83
2.48

.37
.42
.39
.49

Medium
Medium
Medium
Medium

จากตารางที่ 1 พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.02) ด้ านความสาคัญ อยู่ใน
ระดับสูง ( x = 3.09) รองลงมาด้ านคุณธรรม อยู่ในระดับสูง ( x = 3.03) และด้ านความสามารถ อยู่ในระดับสูง ( x =
3.02) ส่วนด้ านอานาจ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.93) และ พบว่ารู ปแบบการสื่อสารของนิสิต แบบยอมตาม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 2.83) การสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.77) ส่วนการสื่อสารแบบยอมตามแฝง
ความก้ าวร้ าว อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.48) และการสื่อสารแบบก้ าวร้ าว อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.39)
ส่ วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่อสารของนิสิตที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่ างกัน
จากตารางที่ 2 พบว่า นิ สิ ตที่ มีเพศต่างกันมีรู ปแบบการสื่ อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่านิสิตเพศชาย ( x = 2.55) มีรูปแบบการสื่อสารแบบ
ยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวสูงกว่านิสิตเพศหญิง ( x = 2.42) ส่วนนิสิตที่มีเพศต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้ า
แสดงออก แบบก้ าวร้ าว และแบบยอมตามไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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Table 2 t-test and p-value of communication styles by personal factors
Passive-Aggressive Style
Personal Factors
Assertive Style
Aggressive Style Passive Style
t
P
t
P
t
P
T
P
Sex
1.05
.295
.96
.336
-.17
.865
3.33
.001**
Discipline
-1.87
.061
-1.67 .095
.53
.594
-2.32 .021*
Note: * P < .05 ** P < .01
นิสิตที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มคณะต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก แบบก้ าวร้ าว และ
แบบยอมตามไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นนิสิตที่ศกึ ษาอยู่ในกลุ่มคณะที่แตกต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตาม
แฝงความก้ าวร้ าวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านิสิตที่อยู่ในกลุม่ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ( x = 2.52) มีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวสูงกว่ากลุม่ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ( x = 2.43)
Table 3 F-test and p-value of communication styles by personal factors
Personal Factors
Assertive Style
Aggressive Style Passive Style
F
P
F
P
F
P
Level of Study
6.45 .000*** 3.13 .025* 4.01 .008**
Age
3.18 .023* 1.21
.307
1.37
.252
Note: * P < .05, ** P < .01 and *** P < .001

Passive-Aggressive Style

F
2.71
1.29

P
.045*
.276

จากตารางที่ 3 พบว่า นิสิตที่มีชนั ้ ปี ที่ศึกษาต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออกต่างกัน
้ ที่ 1 ( x = 2.74) ชันปี
้ ที่ 2 ( x = 2.77) และ
(p< .001) โดยนิสิตชันปี
้ ที่ 3 ( x = 2.99) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดต่างจากชันปี
ชันปี
้ ที่ 4 ( x = 2.77) นิสิตที่มีชนปี
ั ้ ที่ศกึ ษาต่างกันมีการสื่อสารแบบยอมตามแตกต่างกัน (p < .01) พบว่า นิสิตชันปี
้
ที่ 3 ( x = 2.63) มีคา่ เฉลี่ยการสื่อสารแบบยอมตามต่ากว่าชันปี
้ ที่ 1 ( x = 2.83) ชันปี
้ ที่ 2 ( x = 2.86) และชันปี
้ ที่
4 ( x = 2.83) นิสิตที่มีชนปี
ั ้ ที่ศกึ ษาต่างกันมีการสื่อสารแบบก้ าวร้ าวแตกต่างกัน (p< .05) โดยนิสิตชันปี
้ ที่ 1 มี
้ ที่ 3 ( x = 2.45) และชันปี
้ ที่ 4 ( x
ค่าเฉลี่ยการสื่อสารแบบก้ าวร้ าว( x = 2.35) ต่ากว่าชัน้ ปี ที่ 2 ( x = 2.47) ชันปี
= 2.43) และการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวแตกต่างกัน (p< .05) โดยพบว่านิสิตชันปี
้ ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
การสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าว ( x = 2.39) ต่ากว่าชันปี
้ ที่ 1 ( x = 2.45) ชันปี
้ ที่ 2 ( x = 2.57) และชัน้
ปี ที่ 4 ( x = 2.52)
นิ สิตที่ มีอายุต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบก้ าวร้ าว แบบยอมตาม และแบบยอมตามแฝงความ
ก้ าวร้ าวไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นนิสิตที่มีอายุต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออกแตกต่างกัน (p< .05) โดย
นิสิตอายุ 21 ปี ( x = 2.85) มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่า นิสิตอายุ18 ปี ( x = 2.77) อายุ19 ปี ( x = 2.73) และ อายุ 20 ปี ( x =
2.77)
ส่ วนที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการเห็นคุณค่ าในตนเองกับรู ปแบบการสื่อสารของนิสิต
จากตารางที่ 4 พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมและรายด้ านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารแบบ
กล้ าแสดงออก (p< .001) มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ ากับ .470 ส่วนการเห็ นคุณค่าในตนเองโดยรวมมี
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ความสัมพันธ์ทางลบกับการสื่อสารแบบก้ าวร้ าว (p< .05) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -.082 การเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับการสื่อสารแบบยอมตาม (p< .001) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ -.159
และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมและรายด้ านไม่มีความสัมพันธ์กบั การสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าว
Table 4 Correlation coefficiency between self-esteem and communication styles
Communication Styles
Assertive Style
Aggressive Style Passive Style
Self-esteem
r
P
r
P
r
P
Feeling of Significance .384*** .000
-.075 .051
-.113** .003
Feeling
Competence
Feeling of Power
Feeling of Virtue

of

.410***

Passive-Aggressive Style

r
-.072

P
.062

-.120**

.002

-.191*** .000

-.071

.065

.359*** .000
-.001
.396*** .000
-.075*
Total Self-esteem
.470*** .000
-.082*
Note: * P < .05, ** P < .01 and *** P < .001

.989
.049
.032

-.087* .023
-.113** .003
-.159*** .000

.045
-.052
-.047

.246
.174
.217

.000

การอภิปราย
การเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตอยู่ในระดับสูง โดยการเห็นคุณค่าในตนเองรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสาคัญ
ด้ านความสามารถ และด้ านคุณธรรมอยู่ในระดับสูง ทังนี
้ ้เป็ นเพราะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับการส่งเสริ ม
และพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมเสริ มสร้ าง
สมรรถนะ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
(กองกิจการนิสิต, 2558) ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองในด้ านอานาจอยู่ในระดับปานกลางทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะนิสิต
ยังอยู่ใ นวัยเรี ย น ยังขาดการยอมรั บ จากคนในครอบครั วและคนรอบข้ าง อีกทัง้ ยังขาดประสบการณ์ ในการ
ตัดสินใจเรื่ องสาคัญมากนัก จึงทาให้ การเห็นคุณค่าในตนเองด้ านอานาจอยู่ในระดับปานกลาง
นิสิตมีรูปแบบการสื่อสารแบบก้ าวร้ าว อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้ างต่า ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะนิ สิตได้ รับการ
อบรมให้ แสดงออกด้ วยความสุภาพเรี ยบร้ อย รู้ จักการควบคุมอารมณ์ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ ที่
กล่าวถึงความก้ าวร้ าวเป็ นสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ เมื่อมนุษย์ ได้ รับการพัฒนาด้ านมโนธรรมสานึกจะสามารถ
ควบคุมการแสดงความก้ าวร้ าวที่ไม่เหมาะสมได้ (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2554) นิสิตมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอม
ตามแฝงความก้ าวร้ าวอยู่ในระดับปานกลาง เป็ นลักษณะที่มีความก้ าวร้ าวแต่ไม่กล้ าแสดงออกต่อผู้อื่นอาจเลือก
แสดงออกภายหลัง หรื ออาจแสดงออกในรู ปของการใช้ กลไกทางจิต เช่น การซัดโทษ การโยนความผิดให้ ผ้ ูอื่น การ
ย้ ายอารมณ์ ความก้ าวร้ าวไปยังสิ่งอื่น เป็ นต้ น (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2554) นิสิตมีการสื่อสารแบบยอมตามอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้ เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่ได้ รับการอบรมขัดเกลาให้ เป็ นคนดี ว่านอนสอนง่าย และเกิ ดการ
คล้ อยตามผู้อื่นได้ ง่าย ทาให้ นิสิตไม่กล้ าแสดงออก ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Singhal and Nagao (1993) ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบการกล้ าแสดงออกระหว่างนักศึกษาญี่ปนกั
ุ่ บสหรัฐอเมริ กา พบว่านักศึกษาญี่ปนมี
ุ่ ระดับการกล้ า
แสดงออกน้ อยกว่านักศึกษาสหรัฐอเมริ กา เนื่องมาจากสังคมวัฒนธรรมของญี่ปนจะเน้
ุ่
นการรวมกลุ่ม (Collectivistic
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Culture) ขณะที่สหรั ฐอเมริ กาเป็ นวัฒนธรรมเน้ นความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualistic Culture) รู ปแบบการ
สื่อสารแบบกล้ าแสดงออกอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้ ม่งุ เน้ นพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนกล้ า
คิด กล้ าแสดงออกมากขึน้ เช่น การส่งเสริ มทักษะการพูดในที่ชุมชน ทักษะการเป็ นผู้นา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และ
ทักษะการนาเสนอ ซึ่งสอดคล้ องกับ อภิญญา ทหราวานิช (2553) ซึ่งศึกษากระบวนการกลุ่มและกิจกรรมทาให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการกล้ าแสดงออกเพิ่มมากขึ ้นทังด้
้ านการการพูด การกระทา และแสดงความคิดเห็น
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 นิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแตกต่างกัน
นิสิตที่มีเพศต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก แบบยอมตาม แบบก้ าวร้ าวไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องมาจากนิสิตทังชายและหญิ
้
งได้ รับการขัดเกลาพฤติกรรมการแสดงออกให้ แสดงออกอย่างเหมาะสม ส่วนนิสิตที่มีเพศ
ต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวแตกต่างกัน (p< .001) โดยพบว่านิสิตชายมีรูปแบบการยอม
ตามแฝงความก้ าวร้ าวมากกว่านิสิตหญิง สอดคล้ องกับ Eagly and Steffen (1986) ได้ สงั เคราะห์งานวิจยั จากฐานข้ อมูล
PsycINFO ตังแต่
้ ปี 1967-1983 พบว่า เพศชายจะมีความก้ าวร้ าวมากกว่าเพศหญิ ง และเป็ นความก้ าวร้ าวทางร่ างกาย
โดยการใช้ กาลังมากกว่าเพศหญิ ง ซึ่งความก้ าวร้ าวนัน้ ไม่เป็ นที่ ยอมรั บในสังคมทาให้ ต้องซ่อนแฝงความก้ าวร้ าวไว้
ในขณะที่เพศหญิงมีการแสดงออกความก้ าวร้ าวในลักษณะคาพูดซึง่ เป็ นที่ยอมรับของสังคมได้ มากกว่า
นิสิตที่มีชนปี
ั ้ ที่ศึกษาต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออกต่างกัน (p< .001) โดยนิสิตชัน้ ปี ที่ 3
( x = 2.99) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ชันปี
้ ที่ 1 ชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 4 อาจเนื่องมาจากนิสิตชันปี
้ ที่ 3 ได้ รับการพัฒนาทังจาก
้
กิจกรรมในห้ องเรี ยนและกิ จกรรมเสริ มหลักสูตรทาให้ กล้ าแสดงออกมากขึ ้น (กองกิจการนิสิต, 2558) สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Amicone and Miller (2015) ที่ศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ที่ 3 จะกล้ าแสดงออกมากกว่า
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 และสอดคล้ องกับการศึกษาของ Eldeeb, Eid and Eldosoky(2014) ที่ศึกษาพบว่า นักศึกษา
พยาบาลชันปี
้ ที่ 4 จะมีการกล้ าแสดงออกน้ อยกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 อาจเนื่องมาจากนิสิตชันปี
้ ที่ 4 ต้ องปรับตัวสาหรับ
การจบการศึกษาและออกไปสูโ่ ลกของการทางานที่ยงั ไม่ค้ นุ เคยทาให้ มีการกล้ าแสดงออกน้ อยกว่า
นิสิตที่มีชนปี
ั ้ ที่ศึกษาต่างกันมีการสื่อสารแบบยอมตามแตกต่างกัน (p< .01) พบว่า นิสิตชันปี
้ ที่ 3 ( x =
2.63) มีค่าเฉลี่ยของการสื่อสารแบบยอมตามต่าที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลของการกล้ าแสดงออกพบว่า เมื่อนิสิตกล้ า
แสดงออกมากขึ ้น การยอมตามจะลดลง ซึ่งต่างจากนิสิตชันปี
้ ที่ 1 ชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 4 ที่จะมีการกล้ าแสดงออกน้ อย
กว่าจึงแสดงลักษณะยอมตามมากกว่า
ส่วนนิสิตที่มีชนปี
ั ้ ที่ศกึ ษาต่างกันมีการสื่อสารแบบก้ าวร้ าวแตกต่างกัน (p< .05) โดยนิสิตชันปี
้ ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
การสือ่ สารแบบก้ าวร้ าวต่าที่สดุ ขณะที่ชนปี
ั ้ ที่ 2 ชันปี
้ ที่ 3 และชันปี
้ ที่ 4 การสือ่ สารแบบก้ าวร้ าวมากกว่า อาจเนื่องมาจากนิสติ ชัน้
ปี ที่ 1 เพิ่งก้ าวเข้ ามาสูร่ ะบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้ องมีการปรับตัวสูงต่อรุ่นพี่และครูอาจารย์จึงต้ องมีความนอบน้ อมถ่อม
ตน ยังไม่กล้ าแสดงความก้ าวร้ าวออกมาให้ เห็น ส่วนนิสิตที่มีชนั ้ ปี ที่ศึกษาต่างกันมีการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความ
ก้ าวร้ าวแตกต่างกัน (p<.05) โดยพบว่านิสิตชันปี
้ ที่ 3 มีการสื่อสารแบบแฝงต่าที่สดุ สอดคล้ องกับการสื่อสารแบบกล้ า
แสดงออกนิสติ ชันปี
้ ที่ 3 ได้ รับการฝึ กฝนพัฒนาการกล้ าแสดงออกจึงสามารถแสดงออกถึงความรู้ สกึ ได้ โดยตรง โดยไม่ต้องแฝง
ความรู้สกึ ไว้ จึงทาให้ มีการสือ่ สารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวน้ อยกว่าชันปี
้ ที่ 1 ชันปี
้ ที่ 2 และชันปี
้ ที่ 4

นิสิตที่มีอายุตา่ งกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออกต่างกัน (p<.05) โดยพบว่านิสิตที่มีอายุเพิ่มขึ ้น
จะมีการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออกสูงขึ ้น เนื่องจากนิสิตมีวฒ
ุ ิภาวะและพัฒนาการที่สงู ขึ ้นตามวัย กอปรกับการได้ รับ
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้ าแสดงออกจากการเรี ยนและกิ จกรรมเสริ มหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
เสริ มสร้ างศักยภาพนิสิต ภาวะผู้นา การสื่อสาร การกล้ าแสดงออกและคุณธรรมจริ ยธรรม (กองกิจการนิสิต, 2558)
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ส่วนนิ สิ ตที่ มีอายุต่างกันมีรูปแบบการสื่ อสารแบบยอมตาม แบบก้ าวร้ าว และแบบยอมตามแฝงความ
ก้ าวร้ าวไม่แตกต่างกัน โดยรู ปแบบการสื่อสารแบบยอมตามมีทิศทางที่ ลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเป็ น
เพราะเมื่อการพัฒนาพฤติกรรมการกล้ าแสดงออกเพิ่มมากขึ ้นจะส่งผลการสื่อสารแบบยอมตามมีแนวโน้ มลดลง
นิสิตที่ศกึ ษาในกลุม่ คณะต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวแตกต่างกัน (p< .05)
โดยพบว่าค่าเฉลี่ ยของนิ สิ ตในกลุ่มคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( x = 2.52) สูงกว่านิ สิ ตกลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ( x = 2.43) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากนิสิตที่อยู่ในกลุ่มคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็ น
ศาสตร์ ที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลที่หลากหลายทาให้ ต้องปรับตัว และควบคุมความรู้ สกึ ไว้ ไม่แสดงออกมา ส่วน
นิสิตที่อยู่ในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ประกอบด้ วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์ และคณะวิศวกรรม
เป็ นต้ น ซึง่ จะมีลกั ษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิในห้ องทดลอง หรื อการทางานเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลน้ อยกว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการสื่อสารของนิสิต
การศึกษาพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก (p<
.001) ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากการที่นิสิตรั บรู้ ว่าตนเองมีคุณค่า มีความสาคัญ มีความสามารถจะทาให้ เกิดการยอมรั บ
เชื่ อมั่นในตนเอง เคารพและรั กษาสิ ทธิ ของตนเอง กล้ าที่ จะแสดงความคิดเห็น ความต้ องการของตนเองอย่ าง
ตรงไปตรงมา ตลอดจนรู้ จักปฏิเสธได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่ดี สอดคล้ องกับการศึกษาของ Shimizu,
Kubota, Mishima and Nagata (2003) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการกล้ า
แสดงออก พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกล้ าแสดงออก
การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ ทางลบกับการสื่อสารแบบยอมตาม (p<.001) ทังนี
้ ้เนื่องจากการที่
นิสิตมีการเห็นคุณค่าในตนเองจะทาให้ นิสิตมีความเป็ นตัวของตัวเอง เคารพความคิดเห็นของตนเอง ไม่คล้ อยตาม
หรื อถูกชักจูงได้ ง่าย จึงทาให้ การสื่อสารแบบยอมตามลดลง สอดคล้ องกับ ธีรพัฒน์ วงศ์ค้ มุ สิน (2558) ที่กล่าวว่าคน
ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีความมัน่ คงทางอารมณ์ สามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ ดี กล้ าคิดกล้ า
แสดงออก สามารถเข้ าสังคมและทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ ทางลบกับการสื่อสารแบบก้ าวร้ าว (p< .05) ทังนี
้ ้เนื่องจากการที่
นิสิตมีการเห็นคุณค่าในตนเองจะเป็ นคนที่มีเหตุมีผล ตระหนักรู้ และยอมรับในตนเองและผู้อื่น มีความเคารพในสิทธิ
ของตนเองจะเคารพสิทธิของผู้อื่น จึงสามารถเลือกรู ปแบบการสื่อสารและแสดงออกได้ โดยไม่ต้องก้ าวร้ าว สอดคล้ อง
กับ ธี รพัฒน์ วงศ์ค้ มุ สิน (2558) ที่กล่าวถึงผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่าว่ามักแสดงออกถึงความก้ าวร้ าว ชอบ
เอาชนะผู้อื่น เห็นแก่ตวั ชอบโยนความผิดไปให้ ผ้ อู ื่น เพื่อชดเชยคุณค่าในตนเอง

สรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษารู ปแบบการสื่อสารสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนัน้ ยังไม่มีผ้ ูที่ศึกษารู ปแบบการสื่อสารลักษณะนีใ้ น
ประเทศไทย การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้จ ะช่ วยให้ เกิ ดความเข้ าใจในรู ปแบบการสื่ อสารต่ างๆของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็ นข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ ในการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารสัมพันธ์ ให้ เป็ น
รู ปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า รู ปแบบการสื่อสารทัง้ 4 แบบของนิสิตอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนารู ปแบบการสื่อสารให้ มีทิศทางที่ชดั เจนและมีรูปแบบการสื่อสารที่มีความเหมาะสม
ดังนี ้
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รู ปแบบการสื่อสารแบบก้ าวร้ าวเกิดจากพลังแรงขับความต้ องการสัญชาตญาณภายในของบุคคล ควรที่จะ
ได้ รับการขัดเกลาให้ ตระหนักรู้ พลังภายในและสามารถควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ ฝึ กการรับรู้ ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น เคารพสิทธิ ผ้ ูอื่น รู้ จักคิดก่อนทา ส่วนรู ปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้ าวร้ าวนัน้ เป็ นการที่บุคคล
ควบคุมความต้ องการหรื อความก้ าวร้ าวของตนเองไม่ให้ แสดงออกภายใต้ การควบคุมของสังคม แต่เบี่ยงเบนการ
แสดงออกไปในรู ปแบบอื่น ซึ่งถือว่าเป็ นการระงับยับยัง้ เพียงชั่วคราว และรอจังหวะเวลาในการแสดงออกถึงความ
ก้ าวร้ าวภายหลัง ดังนันบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกับนิสิตและเยาวชนควรหาแนวทางในการพัฒนาหรื อปรั บเปลี่ยนรู ปแบบ
การสื่อสารให้ นิสิตไวต่อความรู้ สกึ ของตนเอง สามารถเลือกแสดงออกพฤติกรรมที่สร้ างสรรค์ และเป็ นที่ยอมรับของ
สังคม ไม่เป็ นการเก็บกดความรู้ สกึ ที่ไม่เหมาะสมไว้ ในใจ
รู ปแบบการสื่อสารแบบยอมตาม เกิ ดจากการควบคุมกากับจากครอบครั วและสังคมมากเกิ นไป ทาให้
บุคคลไม่ตระหนักรู้ ถึงความต้ องการของตนเอง ไม่กล้ าแสดงออก ทาให้ ถูกเอาเปรี ยบได้ ง่าย ดังนันบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ อง
กับนิสิตควรหาแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสื่อสารแบบยอมตามไปสู่การสื่อสารกล้ าแสดงออก
ที่เหมาะสมมากขึ ้น
การพัฒนารู ปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมคือ การสื่อสารแบบกล้ าแสดงออก สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ควรส่งเสริ มพัฒนาการสื่อสารแบบกล้ าแสดงให้ กับนิ สิตและเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมทัง้ ในชัน้ เรี ยนและกิจกรรม
เสริ มหลักสูตร โดยใช้ เทคนิคต่างๆ เช่น การเสนอตัวแบบ การใช้ สถานการณ์ จาลองและแสดงบทบาทสมมติ เทคนิค
I-Message ในการสื่อความเพื่อบอกความรู้ สึกและความต้ องการ และการให้ คาปรึ กษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาการ
สื่อสารในรู ปแบบการกล้ าแสดงออกของนิสิต
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับรู ปแบบการ
สื่อสารแบบกล้ าแสดงออก นอกจากนัน้ แล้ วการเห็นคุณค่าในตนเองยังมีความสัมพันธ์ ทางลบกับการสื่อสารแบบ
ก้ าวร้ าวและการสื่อสารแบบยอมตาม ดังนัน้ จึงควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองให้ เพิ่มขึน้ ในนิสิต
โดยการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิต และการส่งเสริ ม
ให้ นิสิตประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มให้ นิสิตรู้ จกั ใช้ คาพูดทางบวกกับตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเอง
และพึง่ ตนเองได้ การเสนอตัวแบบทางสังคมที่เห็นคุณค่าในตนเอง จะช่วยให้ นิสิตตระหนักรู้ ในจุดเด่นของตนเอง อัน
นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งจะช่วยพัฒนารู ปแบบการสื่อสารที่กล้ าแสดงออกของ
เยาวชนต่อไป
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การศึกษาหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่ งเศส ระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลก
Study of French language’s curriculum of Higher Education in the Global Community
วิริยา หล้ าเพชร1*
Wiriya Lahpetch1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่ งเศส ระดับอุดมศึ กษาในประชาคมโลก เป็ นการวิจัย
เชิงสารวจ โดยวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและเว็ บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่ งเศส
ในฐานะภาษาต่าง ประเทศจาก 10 ประเทศทัว่ โลก ทังนี
้ ้ โดยการศึกษาวัตถุประสงค์ รายวิชาของหลักสูตร และ
จุดมุง่ หมายในการเรี ยนตามบริ บทของสังคม และนามาเปรี ยบเทียบกับหลักสูตรของประเทศไทย สรุ ปผลการวิจยั
ดังนี ้ 1) หลักสูตรในแต่ละประเทศมีวัตถุประสงค์ ไปในทิ ศทางเดียวกันคือ มุ่งเน้ น พัฒนาทักษะและความรู้
ด้ านวิชาการ 2) สาระรายวิชามีความคล้ ายคลึงกันคือ มุ่งเน้ นทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน วรรณคดี และ
วัฒนธรรม มากกว่ารายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ 3) จุดมุ่งหมายในการเรี ยนเมื่อศึกษาจากบริ บททาง
สังคมจะแตกต่างกันไป ประเทศในแถบอเมริ กาเน้ นด้ านฝรั่งเศสศึกษา ส่วนประเทศในเอเชียเน้ นการศึกษาภาษา
และวรรณคดี และการศึกษาสาหรับจุดประสงค์เฉพาะ

ABSTRACT
This research deals with teaching/learning French as a foreign language. It covers, in view of
analysis, the study of university curriculum in French language on the teaching of French in several
countries around the world. The analysis of this research leads us to reflect on the objective of
curriculum, the content of the courses and the imperative for appropriate goals for learners as well as
current needs. The results are presented : 1) According to our study, university curricula in most
higher education institutions aim to provide learners with the necessary knowledge of language skills
and knowledge about French culture. 2) As regards content, courses are mainly organized around
grammatical rules and particularities, the functioning of the language, vocabulary and expressions,
structures and rules for the pronunciation. 3) Responding to social requirements and needs, each
continent have own purpose of French’s learning.

Key Words: learning French, teaching French, French curriculum
* Corresponding author; e-mail address: jpoussine@hotmail.fr
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บทนา
ภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากล ซึ่งเป็ นภาษานานาชาติ
ที่ใช้ ในการสื่อสารกันอย่างแพร่ หลาย ภาษาอังกฤษยังเข้ ามามีบทบาทสาคัญในวิถีชี วิตของผู้คนจานวนไม่น้อย
ทังในชี
้ วิตประจาวันและในการทางาน อย่างไรก็ตาม โลกยุคปั จจุบัน การเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศเพียงภาษา
เดียวนัน้ อาจจะไม่เพียงพอ การรู้ ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึง่ ภาษา จะทาให้ เกิดการรับรู้ ข่าวสาร ข้ อมูลต่าง ๆ
ได้ มากขึ ้น ภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่มีความสาคัญภาษาหนึ่งในโลก โดยมีประชากรผู้ใช้ เป็ นจานวนมากทั่วทุก
ทวีป ในหลาย ๆ ประเทศ ภาษาฝรั่ งเศสใช้ เป็ นภาษาราชการ ภาษาที่ สอง ภาษาที่ ใช้ ในการเรี ยนการสอน
นอกจากนีภ้ าษาฝรั่ งเศสยังเป็ นภาษาที่มีบทบาทสาคัญด้ านต่าง ๆ ในองค์กรระดับนานาชาติ จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ควรจะมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้ มีความก้ าวหน้ าตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก และเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนา องค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในด้
้ านการประกอบอาชีพ
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จากการที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีความต้ องการในติดต่อสื่อสารกันมากขึน้ ทาให้ ภาษาต่างประเทศมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ประเทศไทยต้ องการบุค ลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้ านภาษาต่างประเทศหลาย
ภาษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยได้ มีหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
งานวิจยั นี ้ ต้ องการศึกษาสถานภาพการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในโลก
โดยการศึกษาจากเอกสาร เว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สาระรายวิชา และเป้าหมายของ
การเรี ยนการสอน หลั ง จากนั น้ น าข้ อมู ล ที่ ได้ รั บมาเปรี ยบเที ยบ กั บ หลั ก สู ต รภาษาฝรั่ งเศส ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลต่าง ๆ สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษา
ฝรั่ งเศสให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ รวมทัง้ ยังเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศอีกด้ วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศที่จดั การเรี ยนการสอน
ในประเทศต่าง ๆ ในโลก
2. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ รายวิชา จุดมุ่งหมายของการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส โดยต้ องการวิเคราะห์ ว่ามี
ความสอดคล้ องกันไปในทิศทางใด
3. เพื่อเปรี ยบเทียบหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสของประเทศต่าง ๆ ในโลกกับหลักสูตรภาษา
ฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสนอแนะเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัย ได้ คัดเลือกจากประเทศที่ มีก ารเรี ย นการสอนภาษาฝรั่ งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ
ปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในประชาคมโลก จากประเทศต่าง ๆ 10 ประเทศ อันประกอบด้ วย ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี สวิสเซอร์ แลนด์ จีน ญี่ ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งได้
ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยของรั ฐบาล เนื่องจากแต่ละประเทศนัน้ รั ฐบาลจะเป็ นผู้กาหนดนโยบายหรื อทิศทาง
ทางการศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรี ยมการ
ขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะ
ภาษาต่างประเทศจากเว็บไซต์ หนังสือ งานวิจยั และบทความต่าง ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ
ขัน้ ตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ โดยผู้วิจยั ได้ เลือกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มี หลักสูตรภาษา
ฝรั่ งเศสเป็ นวิชาเอกและวิชาโทเป็ นหลัก โดยในแต่ละประเทศนัน้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาข้ อมูลจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาลประเทศละ 3 - 10 สถาบัน เช่น University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริ กา University of Calgary
ประเทศแคนาดา University of London ประเทศอังกฤษ University of Peking ประเทศจีน Tokyo University
of Foreign Studies ประเทศญี่ปนุ่ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลจากหลักสูตรการเรี ยน
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศต่าง ๆ โดยศึกษาประเด็นดังนี ้ 1) วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 2) เนื ้อหาสาระรายวิชา และ 3) เป้าหมายในการเรี ยนของผู้เรี ยน โดยมีการศึกษาชื่อหลักสูตรและจาก
บริ บททางสังคมของประเทศนัน้ ๆ ประกอบด้ วย ทัง้ นี ้ โดยใช้ การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis) ใน
การศึกษาความเหมือนและ/หรื อความแตกต่างของแต่ละหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 4 นาเสนอผลการวิจัย
สาหรับการนาเสนอผลการวิจยั นัน้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอในรู ปแบบตาราง ตามประเด็นดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยการศึกษาว่า ในแต่ละหลักสูต รจะมีแผนการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างไรบ้ าง การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนันจะท
้ าให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
2. สาระรายวิชาที่เปิ ดสอน การดาเนินการจัดรายวิชานันมี
้ ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่
3. จุดมุง่ หมายของการเรี ยน ซึง่ อ้ างอิงจากบริ บททางสังคมและจากชื่อของหลักสูตรที่มีการจัดการเรี ยน
การสอน
ขัน้ ตอนที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย
สาหรับขันตอนสุ
้
ดท้ าย ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่รวบรวมไว้ ในขันตอนที
้
่ 3 และ ขันตอนที
้
่ 4 มาสรุ ปและอภิปราย
ผลการวิจัย เพื่ อตอบวัตถุประสงค์ ก ารวิจัยที่ กาหนดไว้ ข้ างต้ น ทัง้ ยังได้ เสนอแนะแนวทางสาหรั บการพัฒนา
หลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้ วย
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ผลการวิจัย
การเข้ าใจเรื่ องภาษาและวัฒนธรรมนัน้ นักภาษาศาสตร์ คนสาคัญอย่าง Halliday (1979) และ Hymes
(1972) อธิบายว่า แนวคิดเรื่ องการเรี ยนรู้ ภาษาโดยให้ ความสาคัญกับบริ บททางสั งคมหรื อวัฒนธรรมเพื่อผู้เรี ยน
จะได้ เข้ าใจถึงระบบกฏเกณฑ์และหน้ าที่การสื่อสารของภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการศึกษาตัว
ภาษาเพียงอย่างเดียว คือการที่เราจะเรี ยนรู้ ภาษาเป้าหมายได้ อย่างดีนนั ้ จาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ และเข้ าใจปั จจัย
ทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมายด้ วย เพื่อที่จะเข้ าถึงทัศนคติความรู้ สกึ นึกคิดของเจ้ าของภาษา
และนาไปสูก่ ารสื่อสารที่ถกู ต้ องเหมาะสมเป็ นธรรมชาติ
ดังนัน้ หากมีการกาหนดวัตถุประสงค์และรายวิชาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ ควรคานึงถึงเป้าหมายในการ
เรี ยนภาษาฝรั่งเศสของแต่ละคนที่แตกต่างกัน การเรี ยนดังกล่าวนี ้จาเป็ นต้ องได้ รับการตอบสนอง (ศรี วิไล พลมณี ,
2545) ดังนัน้ หากผู้เรี ยนต้ องการนาความรู้ และทักษะไปใช้ ในการประกอบอาชีพ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องมีการ
กาหนดรายวิชาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรายวิชาที่มีเนื ้อหาเฉพาะในการพัฒนาทักษะการทางานในอาชีพต่าง ๆ ที่ชดั เจน
ด้ วย สาหรับการศึกษาสถานภาพการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับอุดมศึกษาจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน
โลก สามารถนาข้ อมูลจากการศึกษาใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศส
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น จากการศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
Table 1 presents the objective of French’s curriculum in ten countries in the world
USA
(10 U.)

Canada
(10 U.)

England
(9 U.)

Germany
(3 U.)

Switzerland
(4 U.)

China
(8 U.)

Japan
(8 U.)

Vietnam
(8 U.)

Singapore
(3 U.)

Australia
(5 U.)





































































































Objectives
1. Develop the
Listening,
Speaking,
reading, writing
skills
2. Study the
French
grammar,
vocabulary and
expressions in
daily life
3. Study the
culture, history,
mode of life and
society of
France
4. Develop the skill
of communication
5. Integration of
French for
careers
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ผู้วิจัยได้ คดั เลือกมหาวิทยาลัยรั ฐบาลจากประเทศต่าง ๆ โดยจาแนกได้ ดงั นี ้ มหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จานวน 10 แห่ง ประเทศแคนาดา 10 แห่ง ประเทศอังกฤษ 9 แห่ง ประเทศเยอรมนี 3 แห่ง ประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ 4 แห่ง ประเทศจีน 8 แห่ง ประเทศญี่ปนุ่ 8 แห่ง ประเทศเวียดนาม 8 แห่ง ประเทศสิงคโปร์ 3 แห่ง
และประเทศออสเตรเลีย 5 แห่ง การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศดังกล่าวนี ้ ทาให้ ทราบว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรมุ่งเน้ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีทกั ษะทางภาษาในการฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน ผู้เรี ยนมีความรู้ ด้ านคาศัพท์ และสานวนต่าง ๆ มุ่งพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีและไวยากรณ์
รวมถึงผู้เรี ยนจะมีความรู้ ทางด้ านวรรณคดี สังคมและวัฒนธรรม
Table 2 presents the content of the French courses in ten countries in the world
USA
(10 U.)

Canada
(10 U.)

England
(9 U.)

Germany
(3 U.)

Switzerland
(4 U.)

China
(8 U.)

Japan
(8 U.)

Vietnam
(8 U.)

Singapore
(3 U.)

Australia
(5 U.)























































































































































































Contents
1. Grammar and
structure
2. Vocabulary and
expressions
3. Pronunciation
4. Reading and
comprehension
5. French Studies
6. French Literature
7. French for
communication
8. French for writing
9. Contemporary
and culture of
France
10. French for
careers
 main
 second

สาหรับตารางที่ 2 กล่าวถึงรายวิชาต่าง ๆ โดยผู้วิจยั ได้ จาแนกให้ เห็นถึงรายวิชาที่มีความสาคัญหลักและ
รายวิชาที่สาคัญรองลงมา โดยในแถบอเมริ กาและยุโรปจะให้ ความสาคัญกับรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษา การสื่อสาร
สังคมและวัฒนธรรม ฉะนัน้ รายวิชาที่มีความสาคัญหลักคือ รายวิชาไวยากรณ์ ฝรั่งเศสศึกษา ฝรั่งเศสยุคปั จจุบนั
และทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศส ในขณะที่ประเทศในแถบเอเชียนัน้ นอกจากจะมีรายวิชาข้ างต้ นเหมือนกันแล้ ว
ยัง มีรายวิช าที่ ใ ห้ ผ้ ูเรี ยนน าความรู้ มาใช้ ใ นการประกอบอาชี พ หรื อ วิ ชาทางด้ าน FOS ภาษาฝรั่ งเศสเพื่ อ
จุดประสงค์เฉพาะด้ าน หากพิ จารณาจากตารางแล้ ว เห็นได้ ว่า แต่ละประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ มีรายวิชาที่ มี
ความคล้ ายคลึงกัน แต่การให้ ความสาคัญของแต่ละวิชาอาจมีความแตกต่างกันบ้ าง ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กบั ความต้ องการ
ของบริ บททางสังคม
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Table 3 presents the purpose of the French’s learning
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ตารางที่ 3 แสดงเป้าหมายในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศส เมื่อศึกษาจากบริ บททางสังคมทาให้ ได้ ทราบถึงภูมิ
หลังของแต่ละประเทศ อันส่งผลต่อการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยสรุ ปได้ ดงั นี ้
กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยในแถบประเทศอเมริ กาและแคนาดา หลักสูตรจะเน้ นทางด้ านภาษาฝรั่ งเศสศึกษา
(French Studies) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของประเทศฝรั่งเศส
กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปจะมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ทางด้ านทักษะทางภาษาและการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากประเทศในกลุม่ ยุโรปมีภูมิประเทศที่ติดต่อใกล้ เคียงกับประเทศฝรั่งเศส จึงทาให้ มี
การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้ ตลอดเวลา นอกจากนี ้ ประเทศแถบทวีปยุโรปจะมีหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้ น
ให้ ผ้ ู เ รี ย นมี ค วามรู้ มากกว่ า หนึ่ ง ภาษา โดยก าหนดให้ มี ก ารเริ่ ม เรี ย นภาษาต่ า งประเทศที่ ส องตัง้ แต่ ร ะดับ
ประถมศึกษา และเรี ยนจนถึงระดับมัธยมศึกษา สาหรับนักเรี ยนเลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศจึง
มีการเริ่ มต้ นเรี ยนเร็ ว ช่วงระยะเวลาในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสมีระยะเวลาประมา 4-5 ปี ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของประเทศในกลุ่มยุโรปมีอาณาเขตติดต่อกัน ทาให้ การเรี ยนฝรั่งเศสมีบทบาทสาคัญ เพื่อใช้ ในการติดต่อด้ าน
ต่าง ๆ
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัย ในประเทศแถบเอเชี ย รวมถึงประเทศออสเตรเลียด้ วย นอกจากการที่ ผ้ ูเรี ยนต้ อง
เรี ยนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสแล้ ว ยังเน้ นที่การใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อ สาร ในภูมิภาคนี ้ ภาษาฝรั่งเศส
เป็ นได้ รับการกาหนดให้ เลือกเรี ยนเป็ นภาษาต่างประเทศที่สองรองจากภาษาอังกฤษ ผู้ ที่เลือกเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
นันจะมี
้
ความมุ่งหมายที่จะนาไปใช้ ในการศึกษาต่อ และ/หรื อการประกอบอาชีพในอนาคต ฉะนัน้ จึงมีรายวิชา
เช่น ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม งานเลขานุการ การแปลและการล่าม เป็ นต้ น
เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่ งเศสในประเทศต่าง ๆ กับหลักสูตรภาษา
ฝรั่ งเศสในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า โดยทั่วไปมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่คล้ ายคลึงกัน คือหลักสูตร
มุ่งเน้ นที่การศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้ างภาษา ศัพท์ สานวน และการออกเสียง อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฉบับปี
การศึกษา 2555 นันมี
้ รายวิชาที่เอื ้อต่อการทางานในด้ านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว งานบริ การ งานเลขานุการ การ
แปลและการล่ามงานธุรกิจ เป็ นต้ น นับว่าสอดคล้ องกับความต้ องการและบริ บทของสังคมไทย โดยตามหลักสูตร
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ได้ มีการกาหนดให้ ผ้ ูเรี ยนมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) ดังนัน้ ผู้เรี ยนสามารถนา
ความรู้ ทางภาษาฝรั่งเศสที่ได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนมาประยุกต์ใช้ เพื่อเตรี ยมพร้ อมเข้ าสูต่ ลาดงานในอนาคตได้

สรุป
การเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสจะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนันมี
้ ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องมีการศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบต่าง ๆ อันจะเป็ นปั จจัยสาคัญให้ การเรี ยนการสอนประสบผลสาเร็ จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขอสรุ ปผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. หลักสูตรจาก 10 ประเทศตัวอย่ าง มุ่งเน้ น การพัฒ นาทัก ษะความรู้ ทางด้ านวิช าการเป็ นส าคัญ
กล่าวคือ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เรี ยนมีความรู้ ทางด้ านไวยากรณ์ โครงสร้ างทางภาษา
ศัพท์และสานวน และการใช้ ภาษา รวมทัง้ วัฒนธรรมและวรรณคดี ตามที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. รายวิชาที่มงุ่ เน้ นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้ านเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
โรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรกิจ เป็ นต้ น มีการเน้ นในประเทศแถบเอเชียมากกว่าประเทศทางอเมริ กาหรื อยุโรป
3. การจะพัฒนาหลักสูตรเพื่ อตอบสนองความต้ องการของทัง้ ผู้เรี ยนและบริ บททางสังคมควรต้ องมี
การศึกษาภูมิหลังของผู้เรี ยนและบริ บททางสังคม ทังนี
้ ้เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ผลการวิจยั สามารถนามาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับการทาวิจยั หัวข้ ออื่น
ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่ งเศสได้ เช่น การวิจัยหลักสูตรภาษาฝรั่ งเศสเฉพาะในประเทศกลุ่ม
อาเซี ย น นอกจากนี ้ การวิ จัย นี ย้ ัง เป็ นข้ อ มูล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ส าหรั บ การพัฒ นาไปสู่ค วามร่ ว มมื อ และการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการต่าง ๆ ในต่างประเทศได้ อีกด้ วย
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การศึกษารู ปแบบการอ่ านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
The Study of Reading and Writing Thai Words Patterns in Lower Secondary Students
at Nakhon Sri Thammarat Province
สินีนาฎ รัตนพันธุ์1* และ พุทธชาติ โปธิบาล2
Sineenart Rattanapan1* and Puttachart Potibal2

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบของการอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทยของนั ก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยเก็บข้ อมูลจากการเขียนตามคาบอกและจากการอ่านใน
สิ่งที่นกั เรี ยนเขียน ผลการวิจัยพบว่ารู ปแบบของการอ่านและการเขียนภาษาไทยในคา 2 พยางค์ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดนครศรี ธรรมราชนันมี
้ 4 แบบคือ 1) เขียนถูกและอ่านถูกตามรู ปเดิม2) เขียนถูก
และอ่านผิดตามรู ปเดิม 3) เขียนผิดและอ่านถูกตามรู ปเขียนของตัวเอง 4) เขียนผิดและอ่านผิดตามรู ปเขียน
ของตัวเอง

ABSTRACT
This study aims to investigate patterns of reading and writing in Thai words and analyze
errors of reading and writing Thai words which have second syllables of Lower Secondary Students at
Nakhon Sri Thammarat Province. The data were collected from dictation tests and reading Thai word
which they wrote. The results show that : 1) Writing and reading were correct. 2) Writing were correct
but reading were incorrect. 3) Writing were incorrect and reading as they wrote correctly. 4) Writing
were incorrect and reading as they wrote incorrectly.

Key Words: Reading, Writing, Learning Disability, Lower Secondary Students
* Corresponding author: e-mail: rrainy9@gmail.com
1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
The Graduate School, Kasetsart University, 50 Ngam Wong Wan Road, Chatuchak, Bangkok 10900
2
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2
Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Kasetsart University, 50 Ngam Wong Wan Road, Chatuchak, Bangkok 10900
1

694

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คานา
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ นัน้ มีชื่อเรี ยกเป็ นศัพท์ทางการแพทย์ว่า Learning Disorder ส่วนศัพท์
ทางการศึกษัน้ ก็เรี ยกได้ วา่ Learning Disability (L.D.)
Learning Disability หรื อ L.D. เป็ นความบกพร่ องในกระบวนการเรี ยนรู้ ที่แสดงออกมาในรู ปของปั ญหา
การอ่าน การเขียน การสะกดคา การคานวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ (ผดุง อารยะวิญญู ,2544) หรื ออาจจะ
เกิดจากหลาย ๆด้ านรวมกัน เป็ นกลุ่มอาการที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดปกติทางร่ างกายและระบบประสาท ความ
บกพร่ อ งของพัฒ นาการแบบรอบด้ า น ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา หรื อ การขาดโอกาสทางการศึก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 1-3) และจากงานวิจยั ของ Shankweiler (Shankweiler,1989 อ้ างถึงใน ปราจรี ย์
แท่นทอง, 2546: 9-10) ซึง่ ศึกษาเกี่ยวกับสมิทธิภาพในการอ่านของเด็กนักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2
(second grade)ที่มีความบกพร่ องทังในด้
้ านการอ่านคาและความเข้ าใจในการอ่าน พบว่า ความบกพร่ องของ
การสาเหนียกรู้ ระบบเสียง (phonological awareness) หรื อความบกพร่ องในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของรู ป
คากับหน่วยเสียงนัน้ ทาให้ ไม่สามารถเชื่อมโยงคาที่อ่านกับเสียงที่ถูกต้ องของคานันหรื
้ อเขียนสะกดคาให้ ถูกต้ อง
ได้ จึงส่งผลให้ เด็กที่ปัญหาดังกล่าวมีให้ ผลทางการเรี ยนต่ากว่าที่ควรจะเป็ นทัง้ ๆ
ที่เด็กเหล่านันมี
้ ระดับเชาวน์ปัญญาที่ดี (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2543)
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษารู ปแบบของการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ นในจังหวัดนครศรี ธรรมราชว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้ างโดยผู้วิจัยคาดหวังว่าในการวิจัยครัง้ นี ้ทาให้ เข้ าใจถึง
รู ปแบบการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดนครศรี ธรรมราชและเป็ น
แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง :
ผู้วิจัยคัดเลือกนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นนักเรี ยนชายจานวน 10 คน และเป็ นนักเรี ยนหญิ ง
จานวน 10 คน รวมทังสิ
้ ้น20 คน ของโรงเรี ยนทุ่งสงสหประชาสรรค์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยการ
สุม่ แบบเจาะจง
2. การจัดทาแบบทดสอบ :
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกคาเพื่อจัดทาเป็ นแบบทดสอบในการเขียนตามคาบอกจากที่พทุ ธชาดโปธิบาล (2554) ได้
คัดเลือกไว้ จานวน40คาซึง่ เป็ นคาที่ปรากฏในหนังสือเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นแต่ผ้ วู ิจยั นามาคัดให้ เลือก
เพียง 20คาจากการสุม่ แบบเจาะจง เพื่อความเหมาะสมกับสมาธิกบั ของเด็กในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการเก็บข้ อมูลพบว่ามีเด็กนักเรี ยน 10 คน เป็ นนักเรี ยนหญิง 3 คนและนักเรี ยนชาย 7 คน ที่มีปัญหา
ในการอ่านและการเขียน ผู้วิจยั จึงจะวิเคราะห์เฉพาะคาที่เด็กทัง้ 10 คนนี ้เท่านัน้ และคัดเลือกคาที่มี 2 พยางค์ที่
นามาวิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่คาว่าฉัททันต์เบญจางค์รวยรื่ น ขนาด และมะเร็ งผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี ้
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1. ฉัททันต์ /tɕʰat2tʰan1/
Table1 :The readingandwriting patterns of the word “ฉัททันต์”/tɕʰat2tʰan1/
จากการอ่านและการเขียนคาว่า“ฉัททันต์"
สรุ ปรู ปแบบได้ ดงั นี ้
ฉัททันต์ tɕʰat2
tʰan1
1. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนถูกและอ่านถูกตามรู ปเดิม
1
ฉัททัน
tɕʰat2
tʰan1
2. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนถูกและอ่านผิดตามรู ปเดิม
2
ฉัตธรรณ tɕʰat2
tʰan1
3. เขียนผิดและอ่านถูกตามรู ปเขียนของตัวเอง
3
ชะกคะง
kra2
tʰu1
tʰam1
มีจานวน 4 คน
4
ชันทัน
tɕʰat2
tʰa3
4. เขียนผิดและอ่านผิดตามรู ปเขียนของ
5
ฉัตรทัน
tɕʰat2
tʰan1
ตัวเอง
6
ฉัตรทัณ
tɕʰ at2
tʰan1
มีจานวน 6 คน
7
ฉัตร์ พนั ธ์ tɕʰat2
pʰan1
ปั ญหาการเขียน
8
ฉัดทัน
tɕat2
kan1
ด้ านคาและพยางค์
9
ฉะทัน
tɕat2
tʰaŋ1
1. เขียนได้ บางพยางค์ หมายถึง การเขียนบาง
10
ฉันถัน
tɕʰat2
tʰan1
พยางค์ในคานันเขี
้ ยนได้ ถกู ต้ องตามพยางค์ที่
เขียนได้ ตรงกับมาตราตัวสะกด ซึง่ มีทงหมด
ั้
7 คา ได้ แก่ ฉัททัน ฉัตธรรณ ฉัตรทัน ฉัตรทัณฉัตร์ พันธ์
ฉัดทัน ฉะทัน
2. เขียนตก หมายถึง การเขียนคาได้ ทงค
ั ้ าแต่มีอกั ษรบางตัวหายไป ได้ แก่ ฉัททัน
ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉัททัน
3.เขียนไม่เป็ นคา หมายถึง การเขียนที่ไม่สมั พันธ์กบั คาทดสอบ ได้ แก่ ชะกคะงฉันถัน
พยางค์ ท่ ี 1
1. มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะต้ น ฉ เขียนเป็ น ช ได้ แก่
ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ชันทัน
2. มีการเปลี่ยน (-ัั) ซึง่ เป็ นสระ อะ ลดรู ป กลายเป็ นสระ อะ ได้ แก่
ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉะทัน
3. มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะท้ าย
ท เขียนเป็ น ด ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉัดทัน
ท เขียนเป็ น ต ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉัตธรรณ
ท เขียนเป็ น ตร ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉัตรทัน
ฉัตรทัณ
ท เขียนเป็ น ตร์ ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉัตร์ พนั ธ์
พยางค์ ท่ ี 2
1. มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะต้ น
ท เขียนเป็ น ธ ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉัตธรรณ
ทเขียนเป็ นพ ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น
ฉัตร์ พนั ธ์
NUMBER

WORD
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2. มีการเปลี่ยน (-ัั) ซึง่ เป็ นสระ อะ ลดรู ป กลายเป็ น รร
ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น ฉัตธรรณ
3. มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะท้ ายน เขียนเป็ น ณ ได้ แก่ ฉัททันต์
เขียนเป็ น ฉัตรทัณ
ปั ญหาการอ่ าน
ด้ านคาและพยางค์
ไม่สามารถอ่านตามรู ปที่เขียนได้ ได้ แก่
ชะกคะง
/kra2 tʰu1tʰam1/
ฉะทัน
/tɕʰat2tʰaŋ1/
ชันทัน
/tɕʰat2tʰa3/
ฉัดทัน
/tɕat2kan1/
ฉันถัน
/tɕʰat2tʰan1/
พยางค์ ท่ ี 1
มีการสับสนของเสียง /tɕʰ/ และ /tɕ/ ในพยัญชนะต้ น
 /tɕat2tʰaŋ1/
/tɕʰat2tʰan1/
/tɕʰat2 tʰan1/
 /tɕat2kan1/
พยางค์ ท่ ี 2
1. มีการสับสนของเสียงในพยัญชนะต้ น /tʰ/  /k/
/tɕʰat2tʰan1/ 
/tɕʰat2kan1/
2. มีการสับสนของเสียงในพยัญชนะต้ น /tʰ/  /pʰ/ /tɕʰat2tʰan1/  /tɕʰat2pʰan1/
3. ไม่มีการออกเสียงในพยางค์ท้าย /n/  /Ø/
/tɕʰat2tʰan1/ 
/tɕʰat2tʰa3/
4. มีการเปลี่ยนเสียงในพยางค์ท้ายเป็ นเสียงอื่น /n/  /ŋ/ /tɕʰat2tʰan1/  /tɕʰat2tʰaŋ1/
2. เบญจางค์ /ben1tɕa:ŋ1/
Table 2 : The reading and writing patterns of the word “เบญจางค์”/ben1tɕa:ŋ1/
สรุ ปรู ปแบบได้ ดงั นี ้
WORD
1. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนถูกและอ่านถูกตามรู ปเดิม
NUMBER
เบญจางค์ ben1
tɕa:ŋ 1
2. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนถูกและอ่านผิดตามรู ปเดิม
1
เป็ นจาง
pen
tɕa:ŋ 1
3. เขียนผิดและอ่านถูกตามรู ปเขียนของตัวเองมีจานวน
2
เบ็นจางค์ ben1
tɕa:ŋ 1
7 คน
3
พางเสีย
pha:ŋ1
sia5
4. เขี ย นผิ ดและอ่ านผิ ดตามรู ป เขี ย นของตัวเอง มี
4
เบญจาญ be:n1
tɕa:n1
จานวน 3 คน
5
เบ็นจางค์ ben1
tɕa:ŋ1
จากการอ่านและการเขียนคาว่า“เบญจางค์"
6
เป็ นลาง
pen1
la:ŋ 1
ปั ญหาการเขียน
7
เบลจาง
be:n1
tɕa:ŋ1
ด้ านคาและพยางค์
8
เบญจาน ben1
tɕa:n1
1. เขียนได้ บางพยางค์ หมายถึง การเขียนบางพยางค์ในคา
9
เปรงจาง
pra2
tɕa:ŋ 1
นันเขี
้ ยนได้ ถกู ต้ องตามพยางค์ที่เขียนได้ ตรงกับมาตรา
10
เบณจาง
ตัวสะกด ซึง่ มีทงหมด
ั้
7 คา ได้ แก่ เป็ นจาง เบ็นจางค์
be:ng1
tɕa:ŋ 1
เบญจาญ เบลจางเบญจาน เปรงจาง เบณจาง
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2. เขียนไม่เป็ นคา หมายถึง การเขียนที่ไม่สมั พันธ์กบั คาทดสอบ คือ พางเสีย เป็ นลาง
พยางค์ ท่ ี 1
1. มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะต้ น
บ เขียนเป็ น ป ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เป็ นจาง
เปรงจาง
2. มีการแทรกพยัญชนะหลังพยัญชนะต้ น ได้ แก่
เบญจางค์
เขียนเป็ น
เปรงจาง
3. มีการเปลี่ยนสระ เอ กลายเป็ น (เ-ั็ ) เอะ ได้ แก่
เบญจางค์
เขียนเป็ น
เบ็นจางค์
4. มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะท้ าย
ญ เขียนเป็ น น
ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เบ็นจางค์
เป็ นจาง
ญ เขียนเป็ น ณ
ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เบณจาง
ญ เขียนเป็ น ล
ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เบลจาง
ญ เขียนเป็ น ง
ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เปรงจาง
พยางค์ ท่ ี 2
มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะท้ าย
งค์ เขียนเป็ น ง
ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เป็ นจาง
เบณจาง
เบลจาง
เปรงจาง
งค์ เขียนเป็ น ญ
ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เบญจาญ
งค์ เขียนเป็ น น
ได้ แก่ เบญจางค์
เขียนเป็ น
เบญจาน
ปั ญหาการอ่ าน
ด้ านคาและพยางค์
ไม่สามารถอ่านตามรู ปที่เขียนได้ ได้ แก่
เบ็นจางค์
/ben1tɕa:ŋ1/
เบลจาง
/be:n1tɕa:ŋ1/
เบญจาน
/ben1tɕa:n1/
เปรงจาง
/pra2tɕa:ŋ 1/
เบณจาง
/be:ng1tɕa:ŋ 1/
พยางค์ ท่ 1ี
1. มีการสับสนเสียงเอ /e:/และเสียงเอะ /e/
เบญจางค์
/ben1tɕa:ŋ1/
เบญจาน
ben1tɕa:n1
เบ็นจางค์
/
ben1tɕa:ŋ1/

2. สับสนเสียงท้ ายพยางค์เสียง /n/ 
พยางค์ ท่ 2ี
ไม่พบปั ญหา

/ ŋ/

เบณจาง /be:ng1tɕa:ŋ1/
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3.รวยรื่ น/ruay1rɯːn3/
Table3 :The reading and writing patterns of the word “รวยรื่ น”/ruay1rɯːn3/
จากการอ่านและการเขียนคาว่า“รวยรื่ น"
WORD
NUMBER
สรุ ปรู ปแบบได้ ดงั นี ้
รวยรื่ น
ruay1
rɯːn3
1. เขียนถูกและอ่านถูกตามรู ปเดิมมีจานวน 4 คน
1
รวยรื่ น
ruay1
rɯːn3
2. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนถูกและอ่านผิดตามรู ปเดิม
2
รวยรื่ น
ruay1
rɯːn3
3. เขียนผิดและอ่านถูกตามรู ปเขียนของตัวเองมีจานวน
3
รวยรื ง
ruay1
chɯːn3
6คน
4
รวยรื น้
ruay1
rɯːn3
4. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนผิดและอ่านผิดตามรู ปเขียนของตัวเอง
5
รวยลื่น
ruay1
lɯːn3
ปั ญหาการเขียน
6
รวยเรื่ อน
ruay1
rɯːn3
ด้ านคาและพยางค์
7
รวยลึน
ruay1
lɯːn4
เขียนได้ บางพยางค์ หมายถึง การเขียนบาง
8
รวยรื่ น
ruay1
rɯːn3
พยางค์ในคานันเขี
้ ยนได้ ถกู ต้ องตามพยางค์ที่เขียนได้ ตรง
9
รวยรื่ น
ruay1
rɯːn3
กับมาตราตัวสะกด ซึง่ มีทงหมด
ั้
8 คา ได้ แก่ รวยรื งรวย
10
รวยรื่ น
ruay1
rɯːn3
รื น้ รวยลื่นรวยเรื่ อนรวยลึนรวยเรื่ อนรวยลื่มรวยรื่ น
พยางค์ ท่ ี 1
ไม่พบปั ญหา
พยางค์ ท่ ี 2
1.มีการสับสนของตัวอักษรในพยัญชนะท้ ายต้ น
ร เขียนเป็ น ล ได้ แก่ รวยรื่ น
เขียนเป็ น
รวยลื่น
รวยลึน
รวยลื่ม
2. มีการสับสนของสระ
สระอือ เขียนเป็ น สระอึ ได้ แก่ รวยรื่ น
เขียนเป็ น
รวยลึน
สระอือ เขียนเป็ น สระเอือ ได้ แก่ รวยรื่ น
เขียนเป็ น
รวยเรื่ อน
3. สับสนพยัญชนะท้ าย
น เขียนเป็ น ง
ได้ แก่ รวยรื่ น
เขียนเป็ น
รวยรื ง
น เขียนเป็ น ม
ได้ แก่ รวยรื่ น
เขียนเป็ น
รวยลื่ม
ปั ญหาการอ่ าน
ด้ านคาและพยางค์
ไม่สามารถอ่านตามรู ปที่เขียนได้ ได้ แก่
รวยรื ง
/ruay1chɯːn3/
รวยรื น้
/ruay1rɯːn3/
รวยเรื่ อน
/ruay1rɯːn3/
รวยลึน
/ruay1lɯːn4/
รวยเรื่ อน
/ruay1rɯːn3/
รวยลื่ม
/ruay1lɯːn3/
พยางค์ ท่ ี 2
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1. มีการสับสนเสียในพยัญชนะต้ น /r/
 /ch/
2. สับสนเสียงสระ
/ɯa/  /ɯː/
ได้ แก่ รวยเรื่ อน
/ɯ / 
/ɯː/
ได้ แก่ รวยลึน

รวยรื ง

ruay1chɯːn3

/ruay1rɯːn3/
/ruay1lɯːn4/

4. ขนาด/kʰa2na:t2/
Table4 :The readingand writing pattern of word “ขนาด” /kʰa2na:t2/
จากการอ่านและการเขียนคาว่า“ขนาด"
WORD
NUMBER
ขนาด
สรุ ปรู ปแบบได้ ดงั นี ้
kʰa2
na:t2
1
ขนาด
kʰa2
na:t2
1. ผู้ที่เขียนถูกและอ่านถูกตามรู ปเดิมมีจานวน 10 คน
2
ขนาด
kʰa2
na:t2
2. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนถูกและอ่านผิดตามรู ปเดิม
3
มะเรี ยง
3. ไม่มีผ้ เู ขียนผิดและอ่านถูกตามรู ปเขียนของตัวเอง
kʰa2
na:t2
4. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนผิดและอ่านผิดตามรู ปเขียนของตัวเอง
4
ขนาด
kʰa2
na:t2
ปั ญหาการเขียน
5
ขนาด
kʰa2
na:t2
ด้ านคาและพยางค์
6
ขนาด
kʰa2
na:t2
1. เขียนได้ บางพยางค์ หมายถึง การเขียนบางพยางค์ใน
7
ขนาน
kʰa2
na:t2
คานันเขี
้ ยนได้ ถกู ต้ องตามพยางค์ที่เขียนได้ ตรงกับ
8
ขนาด
kʰa2
na:t2
มาตราตัวสะกด
9
ขนาด
kʰa2
na:t2
ซึง่ มีทงหมด
ั้
2 คา ได้ แก่ ขนาด ขนาน
10
ขนาด
kʰa2
na:t2
2. เขียนไม่เป็ นคา หมายถึง การเขียนที่ไม่สมั พันธ์กบั คา
ทดสอบ มีเพียง 1 คา คือ มะเรี ยง
พยางค์ที่ 1 และ 2 ไม่พบปั ญหา
ปั ญหาการอ่ าน
ด้ านคาและพยางค์
ไม่สามารถอ่านตามรู ปที่เขียนได้ ได้ แก่
มะเรี ยง
kha2 naat2
ขนาน
kha2 naat2
พยางค์ ท่ ี 1 สับสนพยัญชนะต้ น
/m/ ออกเป็ น /kh/ ได้ แก่ มะเรี ยง
kha2 naat2
พยางค์ ท่ ี 2 สับสนพยัญชนะท้ าย
/n/
ออกเป็ น /t/ ได้ แก่ ขนาน
kha2 naat2
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5. มะเร็ง/ma3reŋ1/
Table5 :The reading and writing pattern of word “มะเร็ ง”/ma3reŋ1/
จากการอ่านและการเขียนคาว่า “มะเร็ ง"
WORD
NUMBER
สรุ ปรู ปแบบได้ ดงั นี ้
มะเร็ง
ma3
reng1
1. ผู้ที่เขียนถูกและอ่านถูกตามรู ปเดิม มีจานวน 4 คน
1
มะเร็ ง
ma3
rƐŋ1
2. ผู้ที่เขียนถูกและอ่านผิดตามรู ปเดิม มีจานวน 5 คน
2
มะเร็ ง
ma3
reŋ1
3. ไม่มีผ้ ทู ี่เขียนผิดและอ่านถูกตามรู ปเขียนของตัวเอง
3
มเร็ ง
ma3
rƐŋ1
4. เขี ย นผิ ด และอ่ า นผิ ด ตามรู ป เขี ย นของตัว เอง
4
มะเร็ ง
ma3
reŋ1
มีจานวน 1 คน
5
มะเร็ ง
ma3
rƐŋ1
ปั ญหาการเขียน
6
มะเร็ ง
ma3
rƐŋ1
ด้ านคาและพยางค์
7
มะเร็ ง
maa4
reŋ1
1. เขียนได้ บางพยางค์ หมายถึง การเขียนบางพยางค์ใน
8
มะเร็ ง
ma3
reŋ1
คานันเขี
้ ยนได้ ถกู ต้ องตามพยางค์ที่เขียนได้ ตรงกับมาตรา
9
มะเร็ ง
ma3
rƐŋ1
ตัวสะกด ซึง่ มีทงหมด
ั้
2 คา ได้ แก่มเร็งมะเร็ง
10
มะเร็ ง
ma3
rƐŋ1
2. เขียนตก หมายถึง การเขียนคาได้ ทงค
ั ้ าแต่มีอกั ษร
บางตัวหายไป ได้ แก่ มะเร็ ง เขียนเป็ น มเร็ ง
พยางค์ที่ 1 และ 2ไม่พบปั ญหา
ปั ญหาการอ่ าน
ด้ านคาและพยางค์
ไม่สามารถอ่านตามรู ปที่เขียนได้ ได้ แก่มะเร็ ง อ่านว่า /ma3rƐng1/
พยางค์ ท่ ี 1
ไม่พบปั ญหา
พยางค์ ท่ ี 2
สับสนการออกเสียง /e/ และเสียง /Ɛ/
ได้ แก่ ma3reng1
เขียนเป็ น
ma3rƐng1

สรุป
จากผลการรู ปแบบของการอ่านและการเขียนภาษาไทยในคา 2 พยางค์จาก 5 คาข้ างต้ น ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดนครศรี ธรรมราชนันมี
้ 4 แบบคือ
1. เขียนถูกและอ่านถูกตามรู ปเดิม
2. เขียนถูกและอ่านผิดตามรู ปเดิม
3. เขียนผิดและอ่านถูกตามรู ปเขียนของตัวเอง
4. เขียนผิดและอ่านผิดตามรู ปเขียนของตัวเอง
และเมื่อวิเคราะห์ถงึ ปั ญหาในการอ่านและการเขียนภาษาไทยในคา2พยางค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่2
โรงเรี ยนทุ่งสงสหประชาสรรค์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่ามีปัญหา 3 ด้ านดังนี ้คือ
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1. ปั ญหาด้ านรู ปคาและพยางค์
2. ปั ญหาในส่วนของพยางค์ที่1
3. ปั ญหาในส่วนของพยางค์ที่2
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดปั ญหาในการอ่านและการเขียนภาษาไทย
1. ความสับสนของตัวเด็กในการที่จะเชื่อมโยงเสียงอ่านและรู ปเขียนในการทดลองให้ เด็กเขียนตามคาบอกจึงทา
ให้ เด็กบางคนไม่สามารถเขียนได้ ถกู ต้ อง
2. ภาษาไทยถิ่นใต้ เนื่องจากเด็กใช้ ภาษาไทยถิ่นใต้ ในชีวิตประจาวันจึงทาให้ เมื่อมีการอ่านภาษาไทยกลางทาให้
นาเสียงไทยถิ่นใต้ นนมาจั
ั ้ บกับภาษาไทยกลางจึงทาให้ มีการออกเสียงผิดและมีผลทาให้ เขียนผิดไปด้ วย
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บทคัดย่ อ
ประเด็นการศึกษา 3 ประเด็น คือ 1) การให้ คาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญต่อการอธิบายคณะ
องคมนตรี ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไทย 2) ความเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ์ ความคิดของ
นักวิชาการรั ฐธรรมนูญ ที่ แสดงผ่านคาอธิ บายทางรั ฐธรรมนูญต่อบัญญัติเรื่ อง ‚คณะองคมนตรี ‛ ตัง้ แต่
ช่วงเวลาการ พ.ศ. 2500 – 2557 ผลการศึกษาพบว่า ทัศนะของนักวิชาการรัฐธรรมนูญสามารถจัดกลุ่มได้
3 ช่วงระยะเวลา คือ 1) พ.ศ.2500-2519 เป็ นความพยายามที่ จะจัดวางสถานะของคณะองคมนตรี ให้ อยู่
ร่ วมกับระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย 2) พ.ศ.2520 - 2539 เป็ นคาอธิ บายต่อคณะองคมนตรี
ว่า กลายเป็ นประเพณี การปกครองของไทย 3) พ.ศ. 2540 - 2557 เป็ นคาอธิ บายในแบบบทบัญญัติของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ข้ อเสนอแนะ 1)การผลิ ต ค าอธิ บ ายทางกฎหมายย่ อ มแฝงด้ ว ยอุด มการณ์ บ างอย่ า งของ
นักวิชาการรั ฐธรรมนูญ ผู้ศึกษาจึงต้ องตระหนักคิดวิเคราะห์ ก่อนจะนาไปใช้ 2) ควรผลิตคาอธิ บายทาง
กฎหมายที่ศกึ ษาประวัติศาสตร์ และบริ บทการเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อนเกิดรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ

ABSTRACT
This research aims to understand three issues: firstly, the explanation of constitutional
scholars on a notion of ‘privy council’ in ‘Thai democracy’; secondly, the changes and dynamics in
ideologies of constitutional scholars drawn and presented on the constitutional explanation
regarding the concept of ‘privy council’ from 1974 to 2014. The finding shows that the perceptions
of constitutional scholars can be divided into three time periods as follows: 1) between 1957 1976, there was an effort to arrange and position ‘privy council’ to fit in democracy, 2) between
1977 - 1996, ‘privy council’ was recognized as a tradition of Thai governance; and 3) from 1997 2017, ‘privy council’ has been convoluted and recongnised as articles of constitutions. There are
two suggestion on a legal explanation constructed: firstly, as the constitutional explanations are
contained by ideologies of constitutional scholars, audiences have to critically concern their
notions before applying and secondly, the legal explanation on ‘privy council’ indeed requires
awarenesses on historical approach and social context changing before the promulgation of
constitution.
Key Word: The Constitutional Scholar, Privy Council, Explanation, Thai Democracy
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตยของไทย ซึ่งส่งผลให้ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ต้องถูกปรั บเปลี่ยนสถานะให้ กลายเป็ น
พระมหากษัตริ ย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญ นอกจากนีแ้ ล้ วสถาบันทางการเมืองที่เคยดารงอยู่ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองนัน้ ก็ ถูก ยุบ เลิ ก เช่ นกัน หนึ่งในนัน้ คื อสภากรรมการองคมนตรี เป็ นองค์ กรที่ ทาหน้ าที่ ป ระชุม
ปรึกษาหารื อข้ าราชการตามแต่ที่พระมหากษัตริ ย์จะโปรดเกล้ าลงมา ที่แต่งตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ตาแหน่ง
สภากรรมการองคมนตรี นี ้ นัน้ มีที่มาจาก “ปรี วี เคาน์ ซิล” หรื อ “ที่ปรึ กษาส่วนพระองค์ ” ในสมัยรั ชกาลที่ 5
มีหน้ าที่เป็ นทีปรึ กษาส่วนพระองค์ และมีหน้ าที่สืบราชการ รวมถึงหน้ าที่การให้ ชาระความมีอานาจเสมือน
ศาลรับ (คณะองคมนตรี : 2555) แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัฐธรรมนูญตังแต่
้ พ.ศ. 2475 2489 ก็ ไ ม่ไ ด้ มีบ ทบัญญัติข ององค์ ก รเหล่านี แ้ ต่อย่ างใด จนกระทั่งการรั ฐ ประห าร พ.ศ. 2490 ได้ มีก าร
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 ที่บญ
ั ญัติให้ มีตาแหน่ง ‚อภิรัฐมนตรี ‛ ทาหน้ าที่เป็ นที่
ปรึกษาแก่พระมหากษัตริ ย์ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์ และเป็ นผู้บริ หารหน่วยราชการตามที่
ประกาศในพระราชกฤษฎีกา และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น ‚คณะองคมนตรี ‛ ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 นับแต่นนั ้
คณะองคมนตรี ต่างได้ รับการยอมรั บอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ การเกิดขึ ้นของคณะองคมนตรี ที่มีจุดกาเนิด
จากระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์ ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ใน
ระบอบประชาธิปไตย และมีบทบัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับซึง่ มีเนื ้อหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละฉบับ
แต่กระนันในทุ
้ กรัฐธรรมนูญยังคงยอมรับต่อสถาบันองคมนตรี อย่างเสมอมา
ในรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2492 เป็ นต้ น ก าเนิ ด ของคณะองคมนตรี ใ นระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย ซึง่ ในรัฐธรรมนูญนีถ้ ือเป็ นต้ นแบบของคณะองคมนตรี ในรัฐธรรมนูญไทย แม้ อานาจ
หน้ าที่บางประการจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่บทบาทและหน้ าที่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏ
อยู่ใ นรั ฐ ธรรมนูญ ไทยนี ้ ล้ วนมาจากการก าหนดในรั ฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ฉะนัน้ การเกิ ด ขึน้ ของคณะ
องคมนตรี ในรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ จึงกลายเป็ นจุดเริ่ มต้ นการวางรากฐานของคณะองคมนตรี ในรัฐธรรมนูญไทย
บทบาทหน้ าที่ ของคณะองคมนตรี ในรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ได้ กาหนดให้ คณะองคมนตรี มีหน้ า
ถวายค าปรึ ก ษาให้ แก่ พระมหากษั ตริ ย์ ก าหนดให้ ประธานองคมนตรี เป็ นผู้ลงนามรั บ สนองพระบรมราช
โองการกรณี แต่งตังและถอดถอนองคมนตรี
้
และข้ าราชการในพระองค์ และกรณี การแต่งตัง้ วุฒิสภา และ
หน้ าที่การเสนอชื่อผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์ งานศึกษาของณัฐพล ใจจริ ง (ณัฐพล ใจจริ ง : 2556 : 35)
ในห้ วงระยะเวลาตังแต่
้ หลัง พ.ศ. 2475 – 2500 เป็ นห้ วงระยะเวลาที่ ส่งผลต่ออุด มการณ์ ความคิดของ
นักวิชาการรั ฐธรรมนูญ ที่ ทาให้ เกิดพื น้ ที่ ‚สนามรบ‛ โดยแสดงออกผ่านการนิ ยามและให้ ความหมายต่อ
สถาบันการเมืองใหม่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย ที่แสดงออกผ่านตาราคาอธิบายรัฐธรรมนูญเช่น กัน
ซึ่งหนึ่งในนัน้ เป็ นการให้ คาอธิ บายเกี่ ยวกับคณะองคมนตรี ด้วยเช่น กัน อย่างไรก็ตาม งานของณัฐพลนัน้
ได้ ศกึ ษาคาอธิบายของนักวิชาการกฎหมายในระยะเวลาต้ น พ.ศ. 2500 เท่านัน้
แต่การผลิตสร้ างคาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญที่สร้ างคาอธิบายต่อคณะองคมนตรี ไม่ได้ หยุด
นิ่งในแค่ในช่วงต้ นทศวรรษ พ.ศ. 2500 แต่อย่างใด เพราะนับแต่ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2500 – จนถึงปั จจุบนั
มี ก ารผลิ ต สร้ างค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ คณะองคมนตรี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั ง้ ยั ง พบค าอธิ บ ายของนั ก วิ ช าการ
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รั ฐธรรมนูญจานวนมากที่ ให้ คาอธิ บายเกี่ ยวกับการทาหน้ าที่ ของคณะองคมนตรี อาทิ เช่น หยุด แสงอุทัย
ไพโรจน์ ชัยนาม ปรี ดี พนมยงค์ ชัยอนันต์ สมุทรวาณิ ช บวรศักดิ์ อุวรรณโณ วิษณุ เครื องาม มานิตย์ จุมปา
ปิ ยบุตร แสงกนกกุล วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็ นต้ น ซึง่ การให้ คาอธิบายเกี่ยวกับคณะองคมนตรี ได้ มีการผลิตขึ ้นมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าการให้ คาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญจะแปรเปลี่ยนไป
ในลักษณะใด หรื อ จะสะท้ อนอุดมการณ์ ความคิดใด และจะมีการสืบทอด ผลิตซ ้า ความคิดและอุดมการณ์
เหล่านันของนั
้
กวิชาการรัฐธรรมนูญเป็ นอย่างไร อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นเพียงการศึกษาการคาอธิบาย
ของนัก วิ ช าการรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ คณะองคมนตรี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี จุ ด ก าเนิ ด จากรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. 2492 เท่านัน้ แต่มิได้ ศกึ ษาพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของคณะองคมนตรี ในรัฐธรรมนูญฉบับภายหลัง
แต่อย่างใด

วิธีการวิจัย
งานศึกษาชิ ้นนี ้ได้ ศึกษาคาอธิบายทางรั ฐธรรมนูญ ของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญตังแต่
้ พ.ศ. 2500 –
2557 ที่มีต่อเกิดขึน้ ของคณะองคมนตรี ในรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เพื่ อศึกษาแนวความคิดของนักวิชาการ
รั ฐธรรมนูญที่ ให้ คาอธิ บายต่อการเกิ ดขึน้ สถาบัน องคมนตรี ในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยไทย
ด้ วยวิ ธี ก ารศึก ษาแบบประวัติศ าสตร์ ที่ ศึก ษาจากเอกสารชัน้ ต้ น ที่ ใ ห้ คาอธิ บ ายต่อ บทบัญ ญั ติข องคณะ
องคมนตรี ผ่านรู ปแบบของ ตาราทางรั ฐธรรมนูญ หนังสือ เอกสารประกอบการสอบ และเอกสารชัน้ รอง
วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคณะองคมนตรี

ทัศนะของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญต่ อคณะองคมนตรี ในระบอบประชาธิปไตย
รั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เกิ ดขึน้ จากการร่ างรั ฐธรรมนูญของสภาร่ างรั ฐธรรมนูญที่ ถูกจัดตังขึ
้ น้ ใน
พ.ศ. 2490 เพื่อทาการร่ างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจึงได้ เกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นรัฐธรรมนูญที่
ได้ ถวายพระราชอานาจให้ แก่พระมหากษัตริ ย์มากยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใด ๆ ที่ผ่านมา ด้ วยการบั ญญัติให้
พระมหากษัตริ ย์ทรงสามารถใช้ พระราชอานาจตามพระราชอัธยาศัยในการเลือกและแต่งตัง้ บุคคลให้ เป็ น
องคมนตรี มีจานวนไม่เกิน 9 คน ทาหน้ าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริ ย์ในพระราชกรณี ยกิจทัง้ ปวง
ที่พระมหากษัตริ ย์ทรงปรึ กษา และมีหน้ าที่ตามรั ฐธรรมนูญ คือ ประธานองคมนตรี ได้ ถูกกาหนดให้ เป็ นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการกรณีการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนองคมนตรี และกรณีการแต่งตังวุ
้ ฒิสภา และ
หน้ าที่การเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ นอกจากนี ้ยังกาหนดให้ คณะองคมนตรี เสนอชื่อผู้สาเร็ จราชการ
แทนพระองค์ ด้ ว ย โดยบทบัญ ญั ติ ข องคณะองคมนตรี นี ย้ ัง คงปรากฏอยู่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ทุก ฉบับ รวมถึ ง
รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ. 2557 ด้ วยเช่นกัน
ฉะนัน้ การเกิ ดขึน้ ของสถาบัน ใหม่ใ นระบอบการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยในรั ฐ ธรรม นู ญ
พ.ศ. 2492 จึงส่งผลต่อบรรยากาศทางการเมืองในขณะนัน้ และกลายเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ ทาให้ นักวิ ชาการ
รัฐธรรมนูญผู้ทาหน้ าที่ผลิตคาอธิบายรัฐธรรมนูญให้ คาอธิบายต่อคณะองคมนตรี มาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่ง
ประเด็นการศึกษาดังนี ้
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1) คาอธิบายของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญช่ วงระยะเวลา พ.ศ. 2500 - 2519
ตาราทางด้ านรัฐธรรมนูญในช่วง พ.ศ. 2500 ตอนต้ น จะพบคาอธิบายทางกฎหมายของ หยุด แสง
อุทัย ไพโรจน์ ชัยนาม สมภพ โหตระกิ ตย์ และคัน ถ์ ชิ ต อิน ทชาติ ที่ ให้ คาอธิ บายต่อการเกิ ดขึน้ ของคณะ
องคมนตรี ในระบอบประชาธิปไตยไทย โดยพบว่า คาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญช่วงต้ นนี ้ พยายามที่
จะสร้ างคาอธิ บายที่ชัดเจนต่อคณะองคมนตรี โดยมีการพิจารณาหลักการปกครองแบบประชาธิ ปไตยเพื่ อ
นามาอธิ บายกับบทบาทหน้ าที่ของคณะองคมนตรี นอกจากนี ้ ยังได้ มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบการทางาน
ของคณะองคมนตรี และคณะรั ฐมนตรี ในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย เพราะคณะรั ฐมนตรี ย่อมมี
หน้ าที่ถวายคาปรึกษาแก่พระมหากษัตริ ย์และถูกควบคุมโดยรัฐสภา (หยุด แสงอุทยั , 2500 : 32) แม้ หยุด จะ
ตังข้
้ อสังเกตต่อคณะองคมนตรี ก็ตาม ขณะเดียวกันคาอธิบายของหยุด (หยุด แสงอุทยั , 2502 : 63) อีกด้ าน
หนึง่ ก็เป็ นคาอธิบายที่ ชี ้ให้ เห็นข้ อดีของการมีคณะองคมนตรี ด้วยการ มีการให้ คาอธิบายที่อธิบายถึงประโยชน์
การมีคณะองคมนตรี ด้ วยเป็ นสถาบันที่เต็มเปี่ ยมด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสามารถช่วงแบ่งเบาพระราชภาระของ
พระมหากษัตริ ย์ และประกอบด้ วยบุคคลกลาง ๆ ที่มีความรู้ ในกิจการต่าง ๆ ที่สามารถจะถวายคาปรึ กษา
ให้ แก่พระมหากษัตริ ย์ได้ และพบคาอธิ บายของคณะองคมนตรี อีกรู ปแบบหนึ่งที่ เกิดขึน้ คือ คาอธิ บายที่ มี
ลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ปรี ดี พนมยงค์ (ปรี ดี พนมยงค์, 2517 : 30) ให้ คาอธิบายทางกฎหมายที่แตกต่างจาก
นัก วิ ช าการรั ฐ ธรรมนูญ ข้ างต้ น เพราะผลิ ตคาอธิ บ ายด้ วยการเสนอให้ มีก ารพิ จ ารณารั ฐ ธรรมนูญ ที่ เป็ น
ประชาธิ ปไตยกับอามาตยาธิ ปไตย ซึ่งคณะองคมนตรี กลายเป็ นหน่วยวัดอย่างหนึ่ง ด้ วยการอธิ บายว่า ‚อา
มาตยาธิ ปไตย หมายถึง การปกครองโดยข้ าราชการ, ข้ าเฝ้า, ที่ปรึ กษาซึ่งพระมหากษัตริ ย์ทรงแต่งตังโดย
้
พระองค์เองหรื อโดยคาเสนอของรัฐบาลหรื อคณะองคมนตรี ซงึ่ เป็ นที่ปรึกษาพระองค์‛
จะเห็นได้ วา่ ในช่วงระยะเวลาการเกิดขึ ้นของคณะองคมนตรี นี ้ คาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญ
ในกลุ่มนี ้ถือเป็ นกลุ่มแรกที่มีความพยายามสร้ างคาอธิ บายที่พยายามจัดวางสถานะของคณะองคมนตรี ใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย ทัง้ ยัง ปรากฏถึงการยกหลักการปกครองแบบประชาธิ ปไตยแบบ
ตะวันตกมาวิเคราะห์กบั บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย และเปรี ยบเทียบให้ เห็นความแตกต่างระหว่างการทา
หน้ าที่ขององค์กรที่ทาหน้ าที่ที่ถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริ ย์ ทังนี
้ ้ ความพยายามการผลิตคาอธิบายของ
นักวิชาการในช่วงระยะเวลานี ้ได้ สง่ ผลการผลิตคาอธิบายทางกฎหมายต่อนักวิชาการรัฐธรรมนูญรุ่ นหลังอย่าง
สาคัญ คาอธิ บายของนักวิชาการที่มีลักษณะเช่นนีไ้ ด้ ปรากฏแค่ในช่วงระยะเวลาของ พ.ศ. 2500 ช่วงต้ น
ซึง่ ในระยะเวลาต่อมาคาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญ ในช่วง พ.ศ. 2520 ได้ แปรเปลี่ยนไป
2) คาอธิบายของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญ ช่ วงระยะเวลาพ.ศ. 2520 - 2539
ส่วนการให้ คาอธิบายทางกฎหมายของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญช่วง พ.ศ. 2520 ที่ตกอยู่ในช่วงการ
ประกาศใช้ ธ รรมนูญการปกครองแผ่นดิน พบว่า มีนัก วิชาการรั ฐธรรมนูญ อาทิ วิษณุ เครื องาม บวรศัก ดิ์
อุวรรณโณ (วิษณุ เครื องาม และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ : 2520) ที่ ให้ คาอธิ บายต่อ การเกิ ดขึน้ ของคณะ
องคมนตรี ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 นี ้ ด้ วยการอธิบายที่ทาให้ เห็นความสาคัญของคณะองคมนตรี ในฐานะ
คณะบุคคลที่มีความรู้ และเป็ นกลางทางการเมืองมาทาหน้ าที่ถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริ ย์ และคณะ
องคมนตรี ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของประเพณี การปกครองของไทย นอกจากนี ย้ ังได้ โต้ แย้ งคาอธิ บายของ
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นักวิชาการรัฐธรรมนูญที่ว่า คณะองคมนตรี ไม่สอดคล้ องกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้ วยการ
เสนอค าอธิ บ ายที่ โต้ แ ย้ ง ด้ วยการท าหน้ าที่ ข องคณะองคมนตรี ที่ มีส ามารถแบ่ ง เบาพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริ ย์ และด้ วยการดารงอยู่ของคณะองคมนตรี มาอย่างยาวนานนี ้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึง
เป็ นการสร้ างคาอธิ บายที่ถือว่า ‚คณะองคมนตรี เป็ นสถาบันทางรัฐธรรมนูญ ‛ ที่แม้ จะอยู่ในบรรยากาศของ
การปฏิวตั ิก็จะต้ องมีการรับรองคณะองคมนตรี เสมอ
นอกจากนี ้ ยังพบการให้ คาอธิ บายในแนวทางปริ ทรรศน์ที่ใช้ วิธีการศึกษาที่เน้ นการขยายความหรื อ
อธิบายความหมายของคาศัพท์ ผ่านคาอธิบายของกวี อิศริ วรรณ (กวี อิศริ วรรณ,2529 : 33) ที่ให้ ความหมาย
ของคณะองคมนตรี ว่าหมายถึงที่พึ่งที่ปรึกษาของพระมหากษัตริ ย์ ซึง่ ช่วงระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 2520 นี ้ มี
ลั ก ษณะค าอธิ บ ายของนั ก วิ ช าการรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด้ จั ด วางสถานะให้ กั บ คณะองคมนตรี ใ นระบอบ
ประชาธิปไตยไว้ อย่างแน่นอนแล้ ว ด้ วยการถือว่าการทาหน้ าที่ของคณะองคมนตรี ในระบอบการปกครองแบบ
ใหม่นี ้กลายเป็ นประเพณีการปกครองของไทย ที่จะต้ องให้ การยอมรับต่อการมีอยู่ของคณะองคมนตรี อยู่เสมอ
การให้ คาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญในช่วง พ.ศ. 2520 นี ้ได้ กลายเป็ นฐานคาอธิบายที่ถูกหยิบยกใน
คาอธิบายของนักวิชาการรุ่ นหลังมายิ่งขึ ้น ซึง่ ปรากฏให้ เห็นในคาอธิบายของนักวิชาการตังแต่
้ พ.ศ. 2540 เป็ น
ต้ นไป
3) คาอธิบายของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 - 2557
จากการดารงอยู่ของคณะองคมนตรี นบั แต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เป็ นต้ นมา ทาให้ แนวคาอธิบาย
ของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญในช่วงระยะหลังนี ม้ ีคาอธิ บายที่ ใกล้ เคียงกันมากขึน้ และมีความแตกต่างกับ
คาอธิ บายของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญในช่วงเวลา พ.ศ. 2500 ตอนต้ น เช่น มานิตย์ จุมปา (มานิตย์ จุมปา,
2553 : 101) ได้ หยิบยกคาอธิ บายของวิษณุ เครื องาม มาใช้ กับการให้ คาอธิ บายต่อคณะองคมนตรี ที่มีจุด
กาเนิดนับตังแต่
้ การตังสภาปรี
้
วี เคาน์ซิลในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็ นคณะบุคคลที่มีหน้ าที่ถวายความเห็นต่อ
พระมหากษัตริ ย์ในพระราชกรณียกิจทังปวงที
้
่พระมหากษัตริ ย์ทรงปรึ กษาและมีหน้ าที่อื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี ้ยังอธิบายถึงการทาหน้ าที่ของคณะองคมนตรี ในด้ านอื่นที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ อาทิ การ
พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ ฎีกาของนักโทษที่ขออภัยโทษ ซึง่ คณะองคมนตรี ถวายความเห็นประกอบพระรา
บรมราชวินิจฉัย ซึ่งได้ กลายเป็ นธรรมเนี ยมการปฏิ บัติตัวและแนวทางการทาหน้ าที่ของคณะองคมนตรี ใน
ปั จจุบนั
นอกจากนี ้ยังพบแนวคาอธิบายของ พรชัย เลื่อนฉวี (พรชัย เลื่อนฉวี , 2554 : 149) ที่อธิบายว่าคณะ
องคมนตรี เป็ นพระราชอานาจตามพระราชอัธยาศัย ซึง่ เป็ นคาอธิบายที่คล้ ายกับคาอธิบายของวิษณุ เครื องาม
ทังนี
้ ้ พรชัย อธิบายว่า พระราชอานาจประเภทนีเ้ ป็ นกิจการส่วนพระองค์ไม่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารราชการ
แผ่นดินโดยตรง ขณะเดียวกัน พบคาอธิบายทางกฎหมายที่เลือกที่จะอธิบายความเป็ นมาของรั ฐธรรมนูญ
อย่างคร่ าว ๆ และชี ้ให้ เห็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ พร้ อมแสดงให้ เห็นความแตกต่างของรัฐธรรมนูญ
ในและฉบับ ซึ่งนักวิชาการรั ฐธรรมนูญในกลุ่มนีไ้ ด้ แก่ กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ (กระมล
ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ : 2547) บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ (บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ : 2553) สมยศ เชื ้อไทย
(สมยศ เชื ้อไทย : 2546) คณิน บุญสุวรรณ (คณิน บุญสุวรรณ : 2541) สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สมคิด เลิศไพฑูรย์
: 2548) สุขมุ นวลสกุล และวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ (สุขมุ นวลสกุล และวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ : 2525) และณัฐกร วิทิตา
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นนท์ (ณัฐกร วิทิตานนท์ : 2549) ได้ ให้ คาอธิบายต่อคณะองคมนตรี ในลักษณะ เช่น ‚ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 หลักการสาคัญ : กาหนดให้ มีคณะองคมนตรี ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาของ
พระมหากษัตริ ย์‛ แต่ไม่ได้ มีการวิเคราะห์หรื อให้ คาอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน
อย่ างไรก็ตาม มีความพยายามของนัก วิ ชาการรั ฐ ธรรมนูญ ที่ พ ยายามตัง้ คาถามต่อสถานะของ
องคมนตรี ในรัฐธรรมนูญ เช่น ปิ ยบุตร แสงกนกกุล (ปิ ยบุตร แสงกนกกุล, 2550 : 66-69) ด้ วยการตังข้
้ อสังเกต
ต่อคณะองคมนตรี ที่ปรากฏขึ ้นในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ว่าเป็ น รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ย้อนกลับไปใช้ คาว่า
‚คณะองคมนตรี ‛ และนาเอาระบบคณะองคมนตรี ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์มาใช้ โดยแยกตาแหน่ง
‚ผู้สาเร็ จราชการแทนพระองค์ ‛ กับ ‚คณะองคมนตรี ‛ ออกจากกันโดยเด็ดขาด และอ้ างอิงถึงคาอธิบายของ
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลว่า ‚คณะองคมนตรี ‛ ถือเป็ นความพ่ายแพ้ ของอุดมการณ์ แบบ ‚คณะราษฎร 2475‛ แม้
กระนัน้ ในคาอธิบายของ ปิ ยบุตร ที่มีต่อคณะองคมนตรี ยังพบว่าได้ มีการนิยามไว้ ในลักษณะที่เป็ นไปตาม
เนื ้อหาบทบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญไว้
ส่วน วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2553 : 95) ให้ คาอธิบายถึงสถานะของคณะองคมนตรี ว่า
เป็ นองค์กรในรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสาคัญในตอนที่พระมหากษัตริ ย์เสด็จสวรรคต และต้ องมีการเสนอคณะ
บุคคลขึน้ ครองราชย์ ในกรณี ที่ไม่ได้ แ ต่งตัง้ รั ช ทายาทไว้ คณะองคมนตรี จึงมีอานาจหน้ าที่ ในรั ฐธรรมนูญ
โดยตรง ฉะนัน้ คณะองคมนตรี จงึ เป็ นองค์กรตามรัฐธรรมนูญทังในรู
้ ปแบบและเนื ้อหา
จะเห็นได้ ว่า คาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญที่ถูกผลิตขึ ้นในระยะเวลานี ้ มีแนวทางคาอธิบาย
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ ้น และเน้ นการศึก ษาประวัติศาสตร์ ของแต่ละรัฐธรรมนูญอย่างสัน้ ๆ
ทังชี
้ ้ให้ เห็นข้ อแตกต่างของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเพียงน้ อยนิด นอกจากนี ้การให้ คาอธิบายต่อคณะองคมนตรี
ยังมีเพียงแต่หน้ าที่ถวายคาปรึกษาแก่พระมหากษัตริ ย์และมีหน้ าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ เท่านัน้

สรุป
การเกิดขึน้ ของคณะองคมนตรี ในรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 นัน้ ได้ ส่งผลต่อการให้ คาอธิ บายของ
นักวิชาการรัฐธรรมนูญที่มีการให้ คาอธิ บายตังแต่
้ ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2500 - 2557 ซึง่ มีความลื่นไหลและ
แสดงให้ เห็นถึงพลวัตรความเปลี่ยนแปลงในคาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญในแต่ละช่วงเวลา ดังนี ้
1.
ระยะเวลา พ.ศ. 2500 – 2519 เป็ นช่วงเวลาของการปรากฏตัวของคณะองคมนตรี นนั ้ คาอธิบายทาง
กฎหมายของนักวิชาการรั ฐธรรมนูญมักเป็ นไปในแนวทางการที่ ยึดเอาคาอธิ บ ายที่ ปรากฏขึน้ ในประเทศ
ตะวันตกเป็ นแม่แบบ อาทิ หลักการของระบอบประชาธิปไตย เป็ นต้ น โดยนามาพิจารณารัฐธรรมนูญแต่ ละ
ฉบับว่ามีเนื ้อหาอย่างไร ซึง่ บางครัง้ ได้ มีการเปรี ยบเทียบกับสถาบันที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และพยายามจัด
วางพื ้นที่ของคณะองคมนตรี ให้ เข้ ากับระบอบประชาธิปไตยไทย แต่ก็มีคาอธิบายที่นาหลักการประชาธิปไตย
เข้ ามาวิเคราะห์กบั รัฐธรรมนูญของไทย เพื่อพิจารณาความเป็ นประชาธิปไตย ซึง่ หากหลักการใดไม่สอดคล้ อง
ก็จะทาให้ รัฐธรรมนูญนันไม่
้ สอดคล้ องกับความเป็ นประชาธิปไตย
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2.
ระยะเวลาที่สองคือพ.ศ. 2520 - 2539 เป็ นช่วงเวลาของที่พบการให้ คาอธิ บายที่มีลกั ษณะเน้ นยา้
ความเป็ นพระราชอานาจของพระมหากษั ต ริ ย์ เ พิ่ มมากยิ่ งขึน้ จึง ท าให้ ภ าพลัก ษณ์ ค าอธิ บ ายของคณะ
องคมนตรี ยิ่งผูกติดกับพระราชอานาจของพระมหากษัตริ ย์ พร้ อมกับคาอธิบายที่ถือเป็ นประเพณีการปกครอง
ของไทยที่ ไ ด้ รับตอกยา้ และยังพบว่ามีก ารเน้ นยา้ ถึงคุณประโยชน์ ของการมีองคมนตรี ไว้ เช่ นเดีย วกับใน
ระยะแรก
3.
ระยะเวลาที่สามคือพ.ศ. 2540 – 2557 เป็ นช่วงเวลาที่มีการให้ คาอธิบายที่มีลกั ษณะเป็ นการยอมรับ
ต่อการมีอยู่ของคณะองคมนตรี มากขึ ้น โดยพบคาอธิบายที่ชี ้ให้ เห็นถึงการทาหน้ าที่ของคณะองคมนตรี ทงใน
ั้
หน้ าที่ ได้ รับ การบัญญัติไว้ ในรั ฐธรรมนูญและนอกเหนื อรั ฐธรรมนูญ นอกจากนี ย้ ังพบว่ามีคาอธิ บายของ
นักวิชาการรัฐธรรมนูญในกลุ่มนี ้มักเน้ นการให้ คาอธิบายที่มีต่อประวัติศาสตร์ รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับโดยย่อ
และทาให้ เห็นความแตกต่างในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับเป็ นสาคัญ รวมถึงการหยิบยกคาอธิบาย
จากนักวิชาการรั ฐธรรมนูญรุ่ นก่อนมาใช้ เพื่ออธิ บาย ซึ่งแนวทางคาอธิ บายลักษณะนีม้ ีแนวโน้ มจะเพิ่มมาก
ยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการศึกษาของนักวิชาการรัฐธรรมนูญส่วนหนึ่งที่พยายามจะตังค
้ าถามต่อสถานะ
ของคณะองคมนตรี ในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย แต่กระนัน้ ก็ไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของ
คณะองคมนตรี ในระบอบการปกครองของไทยในปั จจุบนั ได้

ข้ อเสนอแนะ
1) การผลิตคาอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญที่ได้ ศกึ ษามาข้ างต้ น เห็นได้ ว่ามีการสะท้ อนให้ เห็น
ถึงอุดมการณ์ ของความเป็ นประชาธิ ปไตยแบบตะวันตกที่นามาพิจารณากับรั ฐ ธรรมนูญของไทย และมีทัง้
คาอธิ บายแบบจารี ตนิ ยม ซึ่งขึน้ อยู่กับผู้สร้ างคาอธิ บายนัน้ ฉะนัน้ คาอธิ บายทางกฎหมายของนักวิชาการ
รัฐธรรมนูญจึงไม่อาจเป็ นการผลิตคาอธิ บายที่มีแต่ศาสตร์ บริ สทุ ธิ์ มีความเป็ นกลาง มีความเป็ นหลักวิชาที่
แท้ จ ริ ง ไม่ แต่ เป็ นค าอธิ บ ายที่ ถู ก ผลิ ตผ่ านอุ ด มการณ์ ข องนัก วิ ช าการรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ล ะท่ าน ดังนัน้ ใน
การศึก ษาค าอธิ บ ายทางกฎหมาย ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ควรศึ ก ษาอย่ า งรู้ เท่ า ทั น ต่ อ อุ ด มการณ์ ข องนัก วิ ช าการ
รัฐธรรมนูญที่แฝงอยู่ในคาอธิบาย และคิด วิเคราะห์ ตังค
้ าถามต่อการศึกษาวิชากฎหมายอยู่เสมอ
2) ปั จจุบนั การให้ คาอธิบายของนักวิ ชาการรัฐธรรมนูญมักมีรูปแบบการอธิบายตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ ้น ซึง่ การให้ คาอธิบายในลักษณะเช่นนี ้ ส่งผลให้ เกิดการละเลยการอธิบายบริ บทในทาง
ประวัติศาสตร์ ฉะนัน้ การผลิตคาอธิบายควรมีการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา และการเปลี่ยนแปลง
ต่อบริ บทในทางสังคมที่ส่งผลต่อการผลิตรั ฐธรรมนูญขึน้ มาหนึ่งฉบับ และแสดงให้ เห็นความเปลี่ยนแปลง
ภายในของสถาบันที่ได้ ถกู กาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะสามารถให้ นกั ศึกษาวิชากฎหมายจะเข้ าใจถึงเหตุ
ของความเปลี่ยนแปลงซึง่ สัมพันธ์กบั ตัวบทกฎหมาย มิใช่แต่เป็ นการท่องจากฎหมายเพื่อนาไปใช้ เท่านัน้
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ลักษณะครอบครัวและการสื่อสารออนไลน์ ท่ มี ีผลต่ อปั ญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ า
ของวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี
Effects of Family structure and Online Communications on Behavioral Problems and
Depression among Adolescents in Phetchaburi Province
ฐิตนิ ันทน์ ผิวนิล* และ ทิฆมั พร สิงโตมาศ
Titinan Pewnil* and Thikumphorn Singtomast

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะครอบครัวและการสื่อสารออนไลน์ที่มีผลต่อ
ปั ญหาทางพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ นในจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณด้ วยวิธีการสารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ การสุ่มแบบแบบหลายขันตอน
้
(multi-stage sampling) กลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ นอายุระหว่าง 12-19 ปี
จานวน 1,612 คน ดาเนินการเก็บข้ อมูลช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่ นส่วนใหญ่มากกว่า
ร้ อยละ 36.6 อาศัยอยู่กบั พ่อและแม่ และร้ อยละ 39.4 อยู่กบั พ่อแม่และมีญาติอยู่ด้วย กว่าร้ อยละ 88.8 มีโทรศัพท์แบบ
สมาร์ ทโฟน มีการใช้ เฟซบุ๊คและไลน์เฉลี่ยวันละ 2 ชัว่ โมง โดยกิจกรรมที่ใช้ สว่ นมากคือการนันทนาการความบันเทิง และ
การสนทนา (แชท) อย่างไรก็ตาม พบว่า วัยรุ่ นมีความเสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาทางอารมณ์ และภาวะซึมเศร้ าสูงกว่า
ปั ญหาพฤติกรรมอื่นๆ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้ อนแบบพหุ แสดงให้ เห็นว่าวัยรุ่ นที่อาศัยอยู่กบั พ่อแม่และญาติพี่
น้ องจะมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและปั ญหาทางอารมณ์ น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ อยู่กับพ่อแม่ และผู้ที่ได้ รับเงินสาหรั บใช้ จ่าย
ปริ มาณมากจะมีแนวโน้ มมีปัญหาทางพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ปริ มาณเวลาและรู ปแบบกิจกรรม
ที่ทาผ่านการสื่อสารออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้ เฟซบุ๊ค การแชท และการถูกคุกคามรังแกในโลกออนไลน์นนั ้ ส่งผลต่อ
ปั ญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ นอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ลักษณะครอบครัว การสื่อสารออนไลน์ ปั ญหาพฤติกรรม ภาวะซึมเศร้ า วัยรุ่น

ABSTRACT
This study aims at studying relationships between family structure and online communication
behaviors that affect the behavioral problems and depression among Adolescents in Phetchaburi Province. The
study is quantitative in nature and utilized multi-stage sampling to obtain data from adolescents age 12 to 19.
Data was obtained from a total of 1,612 sampling unit during January – March 2016. The findings showed that
more than 36.6 percent of the adolescents live with father and mother, 39.4 percent live with father, mother, and
relatives. More than 88.8 percent owns smartphone. They use Facebook and Line with the average daily usage
of 2 hours. The majority of online activities revolve around leisure and conversation or chat. The study also found
that adolescents who engaged in online communication is at higher-risk of emotional problems and depression
than other types of activity. Multiple Linear Regression revealed that adolescents who live with father, mother,
and relatives is less likely to have hyperactivity and emotional problems than those who stay with their father and
mother. Adolescents who receives higher allowances from parents has a tendency of getting more behavioral
problems and depression. In addition, time spent and pattern of online communication particularly Facebook
and Chat as well as online harassment have statistically significant effect on behavioral problems and
depression in adolescents.
Key Words: Family structure, Online communications, Behavioral problems, Depression, Adolescent
* Corresponding author; e-mail address: titidat@gmail.com
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บทนา
ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555 – 2559 มีเป้าหมายสาคัญคือเด็กและเยาวชนทุกคน
จาเป็ นต้ องได้ รับ การเอาใจใส่แ ละดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้ านในแต่ล ะช่วงวัย จากพ่อแม่ โดยเด็ก และ
เยาวชนมีความมัน่ คง แข็งแรง อยู่ดี มีสุข และสร้ างสรรค์ (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล, 2554) แต่สถานการณ์ ใ นปั จจุบันพบว่า เด็กและเยาวชนต้ องเผชิ ญ กับความเสี่ ยงใน
หลากหลายด้ า น ประการหนึ่ งคือเรื่ องการการใช้ เทคโนโลยี จากความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ก ารสื่ อสาร
โดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ ทาให้ วัยรุ่ นมีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่ เป็ นความเสี่ยงในด้ านต่างๆ มากขึน้ ซึ่ง
สามารถพบเห็นได้ จากปั ญหาความรุ นแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีเพิ่มขึ ้น ทังการข่
้
มขู่ในโลกออนไลน์ การใช้
ความรุ นแรง สาเหตุสว่ นหนึ่งเกิดจากการที่เด็กใช้ ชีวิตอยู่กบั ครอบครัวน้ อยลง มีชีวิตกับโลกออนไลน์มากขึ ้นซึง่ มี
ผลต่อวิธีคิด การใช้ ชีวิต และภาวะทางอารมณ์ ของวัยรุ่ นในหลากหลายด้ าน (วิรวินท์ ศรี โหมด, 2559) จากข้ อมูล
ผลการสารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2557 ของสถาบันรามจิตติ ระบุวา่ วัยรุ่ นใน
จังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 69 อาศัยอยู่กบั พ่อแม่แต่กลับมีการใช้ เวลาทากิจกรรมครอบครัวร่ วมกันไม่
มากนัก ในขณะเดียวกัน วัยรุ่ นมักใช้ เวลาไปกับการคุยโทรศัพท์ เฉลี่ย 151 นาทีต่อวัน ใช้ อินเทอร์ เน็ตและการ
สื่อสารออนไลน์เฉลี่ยวันละ 281 นาที ส่วนปั ญหาภาวะสุขภาพจิตพบว่าส่วนใหญ่มีความเครี ยด อารมณ์ เสีย และ
หงุดหงิดง่าย ประมาณร้ อยละ 40 มีปัญหาพฤติกรรมการใช้ ความรุ นแรง ทะเลาะวิวาท และกว่าร้ อยละ 30 เคย
ถูกกลัน่ แกล้ งในโลกออนไลน์ (กาญจนา บุญส่ง และคณะ, 2558) ข้ อมูลดังกล่าวสะท้ อนปั ญหาพฤติกรรมของ
วัยรุ่ นที่ควรเฝ้าระวังทังในด้
้ านบทบาทของครอบครัว อิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทังภาวะสุ
้
ขภาพจิต
ของวัยรุ่ นในจังหวัดเพชรบุรีได้ อย่างชัดเจน
การศึกษาครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะครอบครัวและกิจกรรมการใช้
การสื่อสารออนไลน์ที่มีตอ่ ปั ญหาทางพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ นในจังหวัดเพชรบุรี โดยผลที่ได้ จากการ
วิจัยนีอ้ าจเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการใช้ งานการสื่อสารออนไลน์ ในกลุ่มวัยรุ่ น รวมถึงการควบคุม ป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา อีกทังการเฝ
้
้ าระวังสุขภาพจิตของกลุม่ วัยรุ่ นในจังหวัดเพชรบุรีได้ ตอ่ ไป

นิยามศัพท์
ปั ญหาทางพฤติกรรม ในการศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วยพฤติกรรม 4 ด้ านคือ พฤติกรรมเกเร (conduct
problems) พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity) ปั ญหาทางอารมณ์ (emotional problems) และ ปั ญหา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อน (peer problems)
ภาวะซึมเศร้ า (depression) หมายถึง ภาวะจิตใจหม่นหมอง เศร้ าสร้ อย หดหู่ มองโลกในแง่ร้าย โดยมี
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ร่ างกาย จิตใจ สังคม และความคิด

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั ง้ นี ้ ใช้ ระเบียบวิธี การวิจัยเชิ งปริ มาณ (quantitative research) ด้ วยวิธีการสารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง (survey method) ประชากรในการศึกษาคือ วัยรุ่ นอายุระหว่าง 12-19 ปี ที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-6 ระหว่างปี การศึกษา 2558 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี มี
จานวนทัง้ หมด 22 โรงเรี ยน มี ประชากรรวม 19,787 คน สาหรั บการกาหนดขนาดตัวอย่างขัน้ ต่า ใช้ วิธีการ
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ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ขนาดความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณที่ 0.03
สุ่มตัวอย่างแบบที่เป็ นไปตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) ผู้วิจยั แบ่งแผนการสุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2
ขันตอนโดยขั
้
นแรก
้
ดาเนินการแบ่งนักเรี ยนตามโรงเรี ยนที่สงั กัด (cluster) ทังหมด
้
22 กลุ่ม จากนันจั
้ ดโรงเรี ยน
ออกตามพื ้นที่เป็ น 8 กลุม่ อาเภอ ในขันตอนนี
้
้ใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) สุ่มเลือก
อาเภอละ 1 โรงเรี ยนด้ วยวิธีการจับสลาก สรุ ป ขันตอนนี
้
ไ้ ด้ โรงเรี ยนตัวอย่างทังหมด
้
8 โรงเรี ยน ในขันตอนการสุ
้
่ม
ลาดับต่อมา ดาเนินการสุ่มตัวอย่างนักเรี ยนจาก 8 โรงเรี ยน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นชัน้ ภูมิตามระดับ
การศึกษา ซึง่ แบ่งได้ ทงหมด
ั้
6 ขันภู
้ มิคือ มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ขันตอนนี
้
ใ้ ช้ การสุ่มตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ (Stratified
Random Sampling) สุ่มเลือกตัวอย่างนักเรี ยนออกมาชันละ
้ 1 ห้ องเรี ยนด้ วยการจับสลาก จากนันจึ
้ งเก็บข้ อมูล
ทุกคนในชันเรี
้ ยนนัน้ โดยสรุ ปการวิจยั ครัง้ นีม้ ีกลุ่มตัวอย่างรวม 1,612 คน มากกว่าจานวนขนาดตัวอย่างขันต
้ ่าที่
คานวณไว้
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ป้ ระกอบด้ วย 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้ วย เพศ (ชาย/หญิง) อายุ (ปี ) จานวนที่ได้ รับสาหรับใช้ จ่าย (บาทต่อเดือน) ส่วนที่ 2 โครงสร้ างลักษณะ
ครอบครัว เป็ นการสอบถามถึงรู ปแบบการอาศัยอยู่กบั พ่อแม่ในปั จจุบนั ส่วนที่ 3 การสือ่ สารออนไลน์ ประกอบด้ วย
การมี-การใช้ อปุ กรณ์การสื่อสาร (มี-ไม่มี / ใช้ -ไม่ใช้ ) จานวนนาทีที่ใช้ งาน (นาทีต่อวัน) และกิจกรรมที่ใช้ งานการสื่อสาร
ออนไลน์ ประกอบด้ วย กิจกรรม 5 กลุม่ คือ 1) การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว 2) การแสดงตัวตน 3) การแชท
สนทนา พูดคุย 4) นันทนาการความบันเทิง และ 5) พฤติกรรมการใช้ งานในเชิงลบ ทังนี
้ ้ การวัดการสื่อสารออนไลน์ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ กาหนดคะแนนความถี่ในการใช้ งานดังนี ้ ไม่เคย=0 นานๆ ครัง้ =1 เป็ นบางครัง้ บางวัน=2 บ่อยครัง้ แต่ไม่
ทุกวัน=3 เป็ นประจาทุกวัน=4 ส่วนที่ 4 ปั ญหาทางพฤติกรรม ประกอบด้ วย พฤติกรรมเกเร พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง

ปั ญหาทางอารมณ์ ปั ญหาความสัมพันธ์กบั เพื่อน และส่วนที่ 5 คือ ภาวะซึมเศร้ า
สาหรั บการวัดปั ญหาทางพฤติกรรมนัน้ ใช้ แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (Strengths and Difficulties
Questionnaire: SDQ) ด้ วยการให้ ประเมินตนเอง โดยในแต่ละด้ านจะมีคาถามประกอบกัน 5 ข้ อ รวม 25 คาถาม
คาตอบในแต่ละข้ อกาหนดเป็ นคะแนน 4 ระดับ คือ 1=ไม่มีปัญหา 2=มีปัญหาเล็กน้ อย 3=มีปัญหาชัดเจน และ
4=มีปัญหาอย่างรุ นแรง เมื่อรวมคะแนน จะได้ คะแนนสูงสุดในแต่ละด้ านคือ 20 คะแนน หมายถึงเป็ นผู้มีปัญหา
พฤติกรรมอย่างรุ นแรง และต่าสุด 4 คะแนน หมายถึง ไม่มีปัญหาพฤติกรรมด้ านนันๆ
้
ด้ านการวัดภาวะซึมเศร้ า การวิจัยครั ง้ นีใ้ ช้ แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ น CES-D (Center for
Epidemiologic Studies-Depression Scale) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็ นเครื่ องมือวัดอาการ
ซึมเศร้ าประเภท self-report ฉบับภาษาไทย ประกอบด้ วยข้ อคาถามทังหมด
้
20 ข้ อ ประกอบด้ วย ข้ อความที่ระบุ
อาการภาวะซึมเศร้ าทังหมด
้
16 ข้ อความ โดยวัดความถี่ของการแสดงอาการภาวะซึมเศร้ า 4 ระดับคือ 0=ไม่เลย
1=บางครัง้ 2=บ่อยๆ และ 3=ตลอดเวลา ส่วนข้ อความที่แสดงอาการตรงข้ ามกับภาวะซึมเศร้ ามีทงหมด
ั้
4 อาการ
จะให้ คะแนนกลับกันคือ 3=ไม่เลย 2=บางครัง้ 1=บ่อยๆ และ 0=ตลอดเวลา เมื่อผู้ตอบคาถามทัง้ 20 ข้ อแล้ วจึง
ทาการคานวณจากคะแนนรวมของความถี่ ในการเกิ ดอาการต่างๆ ทัง้ หมด คะแนนที่ ได้ มีตงั ้ แต่ 0-60 คะแนน
เกณฑ์ผ้ ทู ี่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า 22 คะแนน ถือว่าเป็ นผู้ที่อยู่ในข่ายภาวะซึมเศร้ า (อุมาพร ตรังคสมบัติ และคณะ,
2540)
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ รับความร่ วมมือจากสถานศึกษาที่ส่มุ ได้ โดยนัดหมายวันเวลา
เข้ าเก็บข้ อมูลด้ วยการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละแห่ง อธิบายแบบสอบถามโดยละเอียด ใช้ วิธีการเก็บ
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ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเอง โดยมีบุคลากรในโรงเรี ยนเป็ นผู้ช่วยจัดช่วงเวลาการรวบรวมข้ อมูลโดยไม่
กระทบต่อการเรี ยนการสอน การวิจยั ครัง้ นีด้ าเนินการภายใต้ หลักจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โดยได้ รับการรับรอง
โครงการวิ จัย จาก IPSR-Institutional Review Board (IPSR-IRB) สถาบัน วิ จัย ประชากรและสัง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (รหัสโครงการ COA. No. 2015/1-1-61) ได้ รับการอนุญาต
ดาเนิ นการเก็บข้ อมูลจากผู้อานวยการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และกลุ่มตัวอย่างได้ รับการชี แ้ จงรายละเอียด
โครงการและลงนามยินยอมเข้ าร่ วมโครงการวิจยั โดยสมัครใจทุกคน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษากลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่ นจานวน 1,612 คน เป็ นเพศชายร้ อยละ 43.5 และเพศหญิงร้ อยละ 56.5
อายุต่าสุดคือ 12 ปี และสูงสุดคือ 19 ปี ค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 15.5 ปี เงินที่ได้ รับโดยเฉลี่ยต่อเดือนจากผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.5 ได้ รับเดือนละ 2,000 - 2,999 บาท ค่าเฉลี่ยเงินที่วยั รุ่ นได้ รับคือ 2,027 บาทต่อเดือน ทังนี
้ ้
ร้ อยละ 39.4 อาศัยกับพ่อแม่และญาติ ร้ อยละ 36.6 อาศัยอยู่กบั พ่อแม่ ส่วนผู้ที่อาศัยกับพ่อหรื อแม่คนใดคนหนึ่ง
มีร้อยละ 13.1 และอีกร้ อยละ 10.9 คือผู้ที่ไม่ได้ อาศัยอยู่กบั พ่อและแม่ (ตารางที่ 1)
Table 1 Socio-demographic variables
Variables

n

%

702
910

43.5
56.5

14
223
264
346
237
243
262
23

0.9
13.8
16.4
21.5
14.7
15.1
16.3
1.4

Sex
Male
Female
Age
12
13
14
15
16
17
18
19
Mean = 15.5, SD = 1.72

Variables
Income (baht per month)
<1,000
1,000 - 1,999
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000+
Mean = 2,027, SD = 1,118.3
Family structure
Living with both parents
Living with both parents and relatives
Live with single parent
Not living with both parents
Total

n

%

182
511
573
240
106

11.3
31.7
35.5
15
7

590
635
211
176
1,612

36.6
39.4
13.1
10.9
100.0

ด้ านพฤติกรรมการสื่อสารออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างในตารางที่ 2 จะพบว่า ส่วนใหญ่ใช้ เฟซบุ๊คโดยเฉลี่ย

ประมาณ 2 ชัว่ โมงต่อวัน และใช้ ไลน์เฉลี่ย 1.30 ชัว่ โมงต่อวัน และเมื่อพิจารณาการสื่อสารออนไลน์ ที่วยั รุ่ นใช้
โดยรวมทังทางเฟซบุ
้
๊ คและไลน์ใน 5 รู ปแบบกิจกรรม เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วจะเห็นได้ ชดั ว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ใน
การใช้ งานด้ านการนันทนาการความบันเทิงสูงที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 2.42) รองลงมาการแชท สนทนา พูดคุย (ค่าเฉลี่ย
2.36) หากพิจารณาความถี่ของพฤติกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างทังที
้ ่เป็ นผู้กระทาใช้ การสื่อสารออนไลน์ในลักษณะเสี่ยง
ได้ แ ก่ แชร์ สื่ อลามก หรื อรู ป ภาพวาบหวิ ว ภาพโป๊ ผู้อื่น แลกเปลี่ ย นรู ป ภาพวาบหวิ วตนเองกับ บุคคลอื่ น
แลกเปลี่ยนรู ปภาพตนเองกับคนแปลกหน้ าที่ไม่ร้ ู จกั กัน พูดคุยกับคนแปลกหน้ าที่ไม่ร้ ู จกั กัน และใช้ คาหยาบคาย
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ในขณะที่การเป็ นผู้ถูกกระทาทางลบ ประกอบด้ วย การเห็นภาพวาบหวิวของผู้อื่น โพสต์ โดนเพื่อนโพสต์ด่าคา
หยาบคาย โดนผู้อื่นส่งลิ ้งค์ หรื อแชร์ ไวรัส / สแปม มาให้ โดนผู้อื่นขโมย ID และ Password ไปใช้ งาน คนใช้ ID
ปลอม เฟซบุ๊คปลอม ไม่แสดงตัวตน ทักทายเข้ ามา พบว่า มีทงผู
ั ้ ้ ที่ไม่เคยกระทาหรื อโดยกระทาการคุกคามเลย
(ค่าต่าสุด 0) และมีผ้ ทู ี่กระทาหรื อถูกกระทาเป็ นประจา (ค่าสูงสุด 4) ภาพรวมความถี่ผ้ กู ระทาโดยเฉลี่ยเท่ากับ
1.67 และผู้ถกู กระทาเท่ากับ 1.76 แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นทังผู
้ ้ กระทาและถูกกระทาในสิ่งไม่เหมาะสม
ในการใช้ งานการสื่อออนไลน์จานวนไม่น้อย ซึง่ เป็ นประเด็นที่ควรเฝ้าระวัง
Table 2 Online communications use (N = 1,612)
Minutes of use
Facebook Usage (minutes per day)
Line Usage (minutes per day)
Online communications activities
News following
Express Identity
Chatting
Entertainments
Online risk behaviors
Being bullied

minimum

maximum

mean

SD

0.00
0.00

720.00
1080.00

111.58
81.90

148.30
143.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

2.29
2.26
2.36
2.42
1.67
1.76

1.00
1.05
1.02
1.03
1.23
1.20

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลปั ญหาทางพฤติกรรม 4 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมเกเร (conduct problems) พฤติกรรม
อยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity) ปั ญหาทางอารมณ์ (emotional problems) และ ปั ญหาความสัมพันธ์ กบั เพื่อน (peer
problems) และภาวะซึมเศร้ า (depression) ดังข้ อมูลในตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีทงผู
ั ้ ้ ที่ไม่มี
ปั ญหาทางพฤติกรรมหรื อภาวะซึมเศร้ าเลย (ค่าคะแนนเท่ากับ 0) และมีผ้ ูที่มีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ มาก (ค่า
คะแนนเข้ าใกล้ คะแนนเต็ม 10) ทังนี
้ ้ โดยเปรี ยบเทียบปั ญหาพฤติกรรมทัง้ 4 ด้ าน ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีปัญหา
ทางอารมณ์มากที่สดุ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.55) รองลงมาคือปั ญหาพฤติกรรมเกเร (ค่าเฉลี่ย 5.29) ส่วนในด้ านภาวะ
ซึมเศร้ า นันมี
้ ค่าเฉลี่ยค่อนข้ างสูงคือ 28.25 มากกว่าเกณฑ์การจัดกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ าที่ 22 คะแนน จึง
อาจกล่าวได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าค่อนข้ างมาก
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Table 3 Means and Standard Deviations of Behavioral Problems and Depression (N=1,612)
Conduct problems
Hyperactivity
Emotional problems
Peer problems
Depression

Minimum
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00

Maximum
9.00
9.00
10.00
8.00
60.00

Mean
5.29
4.84
5.55
4.99
28.25

SD
1.93
1.54
2.85
1.25
14.51

ผลทดสอบลักษณะครอบครัวและการสื่อสารออนไลน์ที่มีผลต่อปั ญหาทางพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ า
ของวัยรุ่ นในจังหวัดเพชรบุรี ด้ วยการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ นแบบพหุ (multiple linear regression) ซึง่ แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็ น 5 แบบจาลอง ดังตารางที่ 4 ในภาพรวมพบว่า ปั จจัยจานวนเงินที่ได้ สาหรับใช้ จ่ายต่อเดือน
ลักษณะครอบครัว ปริ มาณเวลาการใช้ งานเฟซบุ๊คและไลน์ และการสื่อสารออนไลน์ทงั ้ 5 ด้ าน ล้ วนมีผลต่อปั ญหา
พฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ นในจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 เมื่อ
พิจารณาแต่ละตัวแปร จะเห็นได้ ว่า วัยรุ่ นที่ได้ รับเงินสาหรับใช้ จ่ายในแต่ละเดือนเป็ นจานวนมากมีแนวโน้ มจะมี
ปั ญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าสูงกว่า ในด้ านลักษณะครอบครั ว วัยรุ่ นที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่และญาติจะมี
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งน้ อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ อยู่กับพ่อแม่ ทัง้ นี ้ วัยรุ่ นที่ไม่ได้ อยู่กับทังพ่
้ อและแม่จะมีแนวโน้ มเกิดปั ญหา
ทางอารมณ์ มากกว่าผู้ที่ได้ อยู่กบั พ่อแม่ ส่วนเด็กที่อยู่กับพ่อหรื อแม่เพียงคนใดคนหนึ่งมีแนวโน้ มจะมีปัญหากับ
เพื่อนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ อยู่กบั พ่อแม่ แสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ างครอบครัวนันท
้ าให้ การพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้ สกึ
ของตัววัยรุ่ นนันแตกต่
้
างกัน (Brown, 2006; Fomby and Cherlin, 2007) สะท้ อนให้ เห็นความสาคัญของบทบาท
พ่อแม่ที่มีต่อวัยรุ่ น ส่วนการใช้ เฟซบุ๊ค พบว่า ยิ่ งใช้ เวลากับเฟซบุ๊คมากขึน้ ยิ่ งทาให้ เกิ ดปั ญหาพฤติกรรมเกเร
ปั ญหาทางอารมณ์ และภาวะซึมเศร้ าเพิ่ มขึน้ ด้ วย สอดคล้ องกับหลายงานศึกษาที่ ผ่านมาที่ ยืน ยันว่า การใช้
เฟซบุ๊คส่งผลต่อพฤติกรรมและสุขภาพจิตในด้ านลบของผู้ใช้ งาน (Moreno, et al.,2011; Tandoc, et al., 2015)
สาหรั บ กิ จกรรมต่างๆ ที่ ท าในการสื่อสารออนไลน์ ในภาพรวมมัก จะเป็ นตัวแปรที่ ท าให้ เกิ ดปั ญ หา
พฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ า โดยเฉพาะกิจกรรมการสนทนา พูดคุย (แชท) และการถูกรบกวนรังแกจะทาให้ เกิด
ปั ญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ นมากขึน้ อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมช่วยลดปั ญหาพฤติกรรมได้ เช่น
การติดตามข่าวสารและการนันทนาการความบันเทิงช่วยลดปั ญหาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งได้ ซึง่ อาจเป็ นการดึงจุด
สนใจให้ เด็กอยู่กับเนื อ้ หาข่าวสารและฝึ กสมาธิ จากการเล่นเกมส์ หรื อชมภาพยนตร์ หรื อฟั งเพลง การสื่อสาร
ออนไลน์เพื่อแสดงตัวตนช่วยลดปั ญหาพฤติกรรมเกเรลงได้ เช่นเดียวกัน เพราะวั ยรุ่ นกลุ่มที่ใช้ การสื่อสารแสดง
ตัวตนมักจะให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์ การแสดงออกในโลกออนไลน์และส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่อคน
รอบข้ างในโลกนอกอินเทอร์ เน็ตไปพร้ อมกันด้ วย (Subrahmanyam & Greenfield, 2008) ส่วนพฤติกรรมการเป็ นผู้
รบกวนรังแกหรื อการเป็ นผู้ถกู รบกวนรัวแกในโลกออนไลน์นนส่
ั ้ งผลโดยตรงต่อการเกิดปั ญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ า
ของวัยรุ่ นในโลกออฟไลน์ (offline) ด้ วย โดยพบว่า ยิ่งวัยรุ่ นเป็ นผู้กระทาหรื อถูกกระทามากขึ ้นจะทาให้ เกิดปั ญหา

พฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าเพิ่มมากขึ ้น โดยผู้ที่ชอบรังแกในโลกออนไลน์ มักจะมีพฤติกรรมเกเรและมีปัญหากับ
เพื่อน และภาวะซึมเศร้ าในโลกออฟไลน์เพิ่มขึ ้น ส่วนผู้ที่ถกู กระทามักมีผลทาให้ เกิดพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ปั ญหาทาง
อารมณ์ ปั ญหากับเพื่อน และภาวะซึมเศร้ าเพิ่มขึ ้น จะเห็นได้ ว่าพฤติกรรมในโลกออนไลน์ และออฟไลน์ของวัยรุ่ น
นันมั
้ กจะมีผลสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน (Mishna, Saini, & Solomon, 2009)
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Table 4 Regression coefficients estimates of behavioral problems and depression
(N=1,079)
Conduct
problems

Hyperactivity

Emotional
problems

Peer problems Depression

Male (Female)

-0.085

-0.004

-0.132

0.049

0.467

Age

-0.025

-0.017

-0.063

0.001

-0.171

Income (100 Baht)

0.024***

0.011**

0.037***

0.005

0.110***

Living with both parents

-0.102

-0.247

-0.474*

0.219

1.557

Living with both parents and relatives

-0.082

-0.338*

-0.536*

0.113

0.180

Living with single parents

-0.264

-0.058

-0.654*

0.289*

2.108

Facebook Usage (minutes per day)

0.012**

0.001

0.017*

0.002

0.078*

Line Usage (minutes per day)

0.002

0.008*

0.010

0.000

0.021

News following

-0.104

-0.406***

-0.103

-0.011

-0.567

Express Identity

-0.373***

0.084

-0.058

-0.115

0.058

Chatting

0.540***

0.298***

0.514***

0.063

3.182***

Entertainments

0.109

-0.237***

0.102

0.059

1.378**

Online risk behaviors

0.714***

0.014

0.191

-0.267*

1.992*

Being bullied

0.106

0.652***

0.997***

0.672***

4.044***

Constant

3.470***

4.460***

3.056***

4.005***

8.451***

F-value

54.568***

27.569***

62.634***

16.432***

88.618***

0.418

0.266

0.452

0.178

0.538

0.410

0.256

0.444

0.167

0.532

Factors
characteristics

Family structure

Not living with both parents 
Online communication use (unit: 10 minutes)

Online communication activities

2

R

2

Adjusted R

Note: Unstandardized coefficients are presented. *p0.05, **p 0.01, ***p 0.001,  is reference group.

สรุปและข้ อเสนอแนะ
วัย รุ่ น ไทยใช้ ชี วิตอยู่ใ นอิน เทอร์ เน็ ตเกื อบ 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีเ ฟซบุ๊ค และไลน์ เป็ นกิ จ กรรมหลัก
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2558) และยิ่งใช้ เวลากับการสื่อสารออนไลน์ ยิ่งมีภาวะเสี่ยงของ
ปั ญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าตามมา อย่างไรก็ดี ครอบครั วยังมีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมและสภาวะ
จิตใจของวัยรุ่ น ในฐานะสถาบันทางสังคมที่ขดั เกลาและสนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆ วัยรุ่ นที่อาศัยอยู่กบั พ่อแม่
จึงมีความเสี่ยงของปั ญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้ าน้ อยกว่า เพื่อลดภาวะเสี่ยงดังกล่าว พ่อแม่ควรเข้ ามามี
บทบาทเฝ้าระวังการใช้ สื่อออนไลน์ของวัยรุ่ นในทางที่เหมาะสม โดยหากิจกรรมสันทนาการที่สามารถทาร่ วมกัน
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ได้ เพื่อลดปริ มาณการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ควบคู่กบั การสื่อสารกับลูกผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่าเสมอเพื่อ
ติดตามความเคลื่อนไหวและสิ่งที่ลกู สนใจ ทังนี
้ ้ เฟซบุ๊คสามารถเป็ นเครื่ องมือที่เพิ่มความชิดใกล้ ในครอบครัวและ
ลดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของวัยรุ่ นได้ หากพ่อแม่ใช้ วิธีการสื่อสารอย่างเป็ นมิตรและลดบทบาทให้ เท่าเทียมกับ
ลูกมากขึ ้น (Chen , Goh, & Li, 2010) เช่น ไม่จ้องจับผิดหรื อตาหนิกิจกรรมบางอย่างที่ลกู แสดงออก หากเห็น
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาควรพูดคุยกันแบบซึง่ หน้ าในพื ้นที่เฉพาะของครอบครัวเพื่อหาทางแก้ ปัญหาร่ วมกัน
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ความชื่นชอบในกระแสวัฒนธรรมร่ วมสมัย ภาพลักษณ์ และความตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมทางการ
ท่ องเที่ยว: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่ างชาวไทยที่ช่ ืนชอบกระแสวัฒนธรรมร่ วมสมัยของ
เกาหลี (K-POP) กับชาวไทยที่ช่ ืนชอบกระแสวัฒนธรรมร่ วมสมัยของญี่ปุ่น (J-POP)
Likability of Popular Culture, Tourism Image and Behavioural Intention:
A Comparison Study between Thai People Favouring Korean Popular Culture (K-POP) and
Thai People Favouring Japanese Popular Culture (J-POP)
จีญาพัชญ์ บุญราช1* จิดาภา นภาพิพฒ
ั น์1 และ รภัส ศิลป์ศรี กลุ 2
Jeeyapat Bunyarat1*, Jidapa Napapipat1 and Rabhas Silpsrikul2

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ีจุ ดประสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บความชื่ น ชอบของชาวไทยที่ มีต่ อ กระแสวัฒ นธรรม
ร่ วมสมัยของเกาหลีกับความชื่นชอบในกระแสวัฒนธรรมร่ วมสมัยของญี่ ปุ่น ในด้ านความชื่นชอบที่มีต่อ ละคร
โทรทัศน์ เพลง และบุคคลที่ มีชื่อเสียงในวงการบันเทิ ง ตลอดจนเปรี ยบเที ยบภาพลักษณ์ และความตัง้ ใจเชิ ง
พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีตอ่ ประเทศเกาหลีและญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
ผลการวิจยั พบว่าความชื่นชอบในกระแสวัฒนธรรมทังสองไม่
้
ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญ แต่ทงภาพลั
ั้
กษณ์
และความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีตอ่ ประเทศญี่ปนมี
ุ่ คา่ สูงกว่าประเทศเกาหลีอย่างมีนยั สาคัญ

ABSTRACT
Around 1990s, Japanese popular culture (J-POP), expanded its influence to Thailand.
Years later, the arrival of Korean popular culture (K-POP) started to gain a lot of popularity from
Thai people. This research seeks to compare the likability of these two popular cultures among
Thai people in terms of likeablity of celebrities, television dramas, and music. Moreover, it aims
to compare tourism image of and behavioural intention toward Korea and Japan. The results
demonstrate that while the overall likability of Korea and Japan do not significantly differ, the
tourism image and behavioural intention of Japan are significantly higher than those of Korea.

Key Words: popular culture, tourism image, behavioural intention, K-POP, J-POP
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คานา
ความชื่นชอบในวัฒนธรรมร่ วมสมัย (Pop Culture) หรื อที่เรี ยกว่ากระแสความนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ
อันเกิดจากการได้ รับอิทธิ พลจากสินค้ าวัฒนธรรมต่างชาติ ผ่านภาพยนตร์ ละคร เพลง เกมส์ นวนิยาย การ์ ตูน
เพลง และแอนิเมชัน่ นัน้ เป็ นปรากฏการณ์ ที่เห็นชัดในสังคมไทยมานานแล้ ว ดังจะเห็นได้ จากในอดีต นับตังแต่
้
ทศวรรษ 1990 เป็ นต้ นมา ประเทศญี่ปนได้
ุ่ มีการนาเอาทุนทางวัฒนธรรมมาทาการส่งออกผ่านสื่อบันเทิงต่าง ๆ
โดยการ์ ตูนเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการรู้ จักและชื่ นชอบในวัฒนธรรมญี่ ปุ่น และในเวลาต่อมาได้ มี การเผยแพร่ ละคร
โทรทัศน์ ไปทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทย ทาให้ เกิดกระแสนิยมญี่ ปุ่นขึน้ นอกจากนีย้ ังมีการเผยแพร่ สินค้ าทาง
วัฒนธรรมญี่ ปุ่นผ่านเพลงและบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการบันเทิงที่แสดงถึงความสดใสน่ารั ก รวมทัง้ ศิลปิ นที่ มี
ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ทาให้ วยั รุ่ นในขณะนันให้
้ เกิดความคลัง่ ไคล้ เป็ นอย่างมาก จนกระแสนิยมญี่ปนที
ุ่ ่
ได้ แทรกซึมเข้ าไปทัว่ ทังเอเชี
้ ย รวมทังประเทศไทยจวบจนถึ
้
งปั จจุบนั
จนกระทัง่ ปลายทศวรรษ 1990 จุดเริ่ มต้ นของกระแสความนิยมวัฒนธรรมร่ วมสมัยเกาหลีมาจากละคร
โทรทัศน์เรื่ อง Shiri มีชื่อเสียงโด่งดังทังในประเทศและทั
้
ว่ เอเชีย และในปี ค.ศ. 2016 ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ อง
Descendants of The Sun เป็ นละครโทรทัศน์ที่ประสบความสาเร็ จอย่างมาก ความสาเร็ จของละครโทรทัศน์
เกาหลีนนมาจากเนื
ั้
้อเรื่ องที่น่าติดตามและการสอดแทรกวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตที่น่าสนใจ นอกจากละคร
โทรทัศน์แล้ วเพลงเกาหลีก็เป็ นอีกสิ่งหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี ความนิยมที่มีต่อเพลงเกาหลี
นันไม่
้ เพียงแต่จะมาจากเพลงที่มีเอกลักษณ์ เท่านันแต่
้ ยงั มาจากนักร้ องที่มีความโดดเด่นทังด้
้ านหน้ าตา การร้ อง
และการเต้ นทาให้ คนต่างหลงใหลและคลัง่ ไคล้ จนทาให้ กระแสความนิยมเกาหลีเพิ่มมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากเกิด
การท่องเที่ยวตามรอยละครโทรทัศน์เกาหลีและการเดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อดูคอนเสิร์ต เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจุบนั
คนไทยชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลีในรู ปแบบที่ หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นละครโทรทัศน์ เพลง รวมไปถึงบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในวงการบันเทิง
ความนิยมในกระแสนิ ยมวัฒนธรรมร่ วมสมัย ผนวกกับความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
เกาหลีและญี่ปนุ่ ทาให้ มีนกั ท่องเที่ยวชาวไทยเป็ นจานวนมากที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน 2 ประเทศนี ้ในระยะเวลา
ที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนกั ท่องเที่ยวไทยเดินทางไปญี่ปนในช่
ุ่
ว งเดือน ม.ค. – มิ.ย. 58 จานวน 423,600
คน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และทาสถิติสงู สุดต่อเนื่องเป็ นปี ที่สาม โดยนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่ เ ดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วญี่ ปุ่ นมี จ านวนมากเป็ นอัน ดับ ที่ 6 รองจากจี น เกาหลี ใ ต้ ไต้ ห วัน ฮ่ อ งกง และ
สหรั ฐอเมริ กา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกี ยว, 2558) ส่วนนักท่องเที่ ยวชายไทยที่เดินทางไปท่องเที่ย ว
เกาหลีใต้ นนั ้ พบว่าปี พ.ศ. 2555 มีจานวนถึง 395,984 คน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28 จากปี 2554 มากเป็ นอันดับที่ 5
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.5 ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปยั งเกาหลีใต้ ทงั ้ หมด และหากนับ
เฉพาะในกลุม่ ประเทศอาเซียน นักท่องเที่ยวไทยมีจานวนสูงสุดในกลุม่ นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางไปยังเกาหลี
ใต้ ทงหมด
ั้
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโซล, 2558)
ในแวดวงวิชาการด้ านการท่องเที่ยว นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความสนใจเกี่ยวกับกระแสความนิยม
วัฒนธรรมร่ วมสมัยต่างชาติที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ตัวอย่าง
เช่น Kim et al. (2007) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลของละครโทรทัศน์ เกาหลีที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเดินทาง
ท่องเที่ยวเกาหลีของของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่ Balli et al. (2013) ศึกษาผลกระทบจากการนาละครโทรทัศน์

722

ของตุรกีไปออกอากาศในต่างประเทศและผลกระทบจากการงดเว้ นการตรวจลงตรา (Visa) เข้ าประเทศที่มีตอ่ การ
เดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติมายังตุรกี Wong and Lai (2015) ศึกษาความชื่นชอบที่มีต่อดารา นักแสดง
หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีต่อความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมทางการท่องเที่ยว และงานวิจยั ของ Lee et al. (2015) ซึง่
ศึกษาความชื่นชอบในดารา ละคร เพลงเกาหลี ที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเกาหลี และร้ านอาหารเกาหลี
จากการทบทวนงานวิจัยที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาผลที่เกิดจากกระแสความ
นิยมวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่ มีต่อการเดินทางท่องเที่ ย วไปยังประเทศนัน้ แต่ยังไม่มีงานวิจัย ใดที่ ม่งุ เน้ น
เปรี ยบเทียบกระแสความนิยมวัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึง่ หากพิจารณากระแสความนิยมวัฒนธรรมในประเทศไทยที่
กระแสความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีนนก
ั ้ าลังได้ รับความนิยมอย่างมาก และในขณะเดียวกันกระแสความนิยม
ในวัฒนธรรมญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เข้ ามาสูป่ ระเทศไทยก่อนหน้ าก็ยงั คงอยู่ในความนิยมเช่นกัน งานวิจยั จึง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปรี ยบเทียบความชื่นชอบของคนไทยมี่มีต่อกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีกบั ความชื่นชอบของคนไทยที่มี
ต่อกระแสความนิยมวัฒนธรรมญี่ ปนุ่ นอกจากนี ้ยังมุ่งเปรี ยบเทียบว่ากลุ่มคนสองกลุ่มที่มีความชื่นชอบกระแส
ความนิยมวัฒนธรรมที่ตา่ งกันนี ้จะมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศเจ้ าของวัฒนธรรม
และมีแนวโน้ มที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเจ้ าของวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างไรอีกด้ วย

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและการสุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ชาวไทยที่ชื่นชอบกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีและชาว
ไทยที่ชื่นชอบกระแสนิยมวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยสุม่ เก็บจากผู้ที่เข้ าร่ วมงานกิจกรรม (Event) ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี และที่เกี่ยวข้ องกับกระแสนิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น งานขายของที่
ระลึกเกี่ยวกับ Exo และ งาน Touch the Kyushu จานวนกลุ่มละ 200 คน รวมทังหมด
้
400 ชุด โดยคานวณจาก
ตารางขนาดตัวอย่ างของ Taro Yamane ซึ่งหากจานวนประชากรมีข นาดอนัน ต์ (Infinity) และก าหนด
ความคลาดเคลื่ อนที่ 5% และใช้ วิธีก ารสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2559
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ในงานวิ จัย นี เ้ ก็ บข้ อมูลโดยใช้ แ บบสอบถาม 2 ชุด คือชุดที่ ใช้ ส าหรั บ กลุ่มตัวอย่ างที่ ชื่ น ชอบกระแส
วัฒนธรรมเกาหลีจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความชื่นชอบในวัฒนธรรมร่ วมสมัยของเกาหลี ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวและความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเกาหลี ส่วนอีกชุดหนึ่งที่ใช้ สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ชื่น
ชอบกระแสวัฒนธรรมญี่ ปุ่นจะสอบถามความคิดเห็น เกี่ ยวกับความชื่ น ชอบในวัฒนธรรมร่ วมสมัยของญี่ ปุ่ น
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมในการท่องเที่ยวญี่ปนุ่ โดยโครงสร้ างแบบสอบถามและข้ อ
คาถามมีลกั ษณะที่เหมือนกัน แบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้ อคาถามเกี่ ยวกับข้ อ มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
เกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับความชื่นชอบที่มีต่อกระแสความนิยมวัฒนธรรมร่ วมสมัยเกาหลี (หรื อ
ญี่ปน)
ุ่ โดยเป็ นข้ อคาถามที่พฒ
ั นาโดย Lee et al. (2015) แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความชื่นชอบที่มีต่อละคร
โทรทัศน์ ด้ านความชื่นชอบที่มีตอ่ เพลง และด้ านความชื่นชอบที่มีตอ่ บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงของเกาหลี
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(หรื อญี่ปน)
ุ่ ลักษณะของข้ อคาถามจะเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (5 – Point Likert Scale) ได้ แก่ เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง เห็นด้ วย ปานกลาง ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของประเทศเกาหลี (หรื อ
ญี่ปน)
ุ่ โดยใช้ ข้อคาถามที่ได้ มาจากงานวิจยั ของ Fu et al. (2016) ที่แบ่งภาพลักษณ์ ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ าน
ภาพลักษณ์ ที่เกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) และด้ านภาพลักษณ์ ที่เกิดจากความรู้ สกึ (Affective Image)
โดยข้ อคาถามจะเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ เช่นเดียวกับข้ อคาถามในส่วนที่ 2
้ งพฤติกรรมที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
ส่ วนที่ 4 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับความตังใจเชิ
(หรื อญี่ปน)
ุ่ โดยเป็ นข้ อคาถามที่ได้ มาจากงานวิจยั ของ Fu et al. (2016) และมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท
5 ระดับ เช่นเดียวกับข้ อคาถามในส่วนที่ 2
ผู้วิจัยนาข้ อคาถามในส่วนที่ 2 3 และ 4 ซึ่งเป็ นข้ อคาถามที่มาจากงานวิจยั ที่เป็ นภาษาอังกฤษมาแปล
เป็ นภาษาไทย และให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการแปลจานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้ องในการแปล จากนันจะน
้
ามา
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขาวิชาการท่องเที่ยวอีก 3 คนตรวจสอบการแปลอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามที่
จะนาไปใช้ มีความเที่ยงตรงทัง้ ในเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และในเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity)
จากนันน
้ าแบบสอบถามที่ได้ จดั ทาขึ ้นไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อนามาปรับปรุ ง
ก่อนนาไปใช้ เก็บข้ อมูลจริ ง นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่ได้ นาแบบสอบถามไปใช้ เก็บข้ อมูลครบ 400 ชุดแล้ ว ผู้วิจยั
นาแบบสอบถามที่ได้ มาทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ การคานวณสัมประสิทธ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbachs Alpha Coefficient) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ทงั ้ 6 ค่า มีคา่ ตังแต่
้ 0.785 ถึง 0.895 ซึง่ เป็ นค่าที่มากกว่า
0.7 ซึง่ เป็ นค่าต่าสุดที่ยอมรับได้ (Hair et al., 2009)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลในส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามซึง่ เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะนาเสนอโดยใช้ ตาราง
แจกแจงความถี่และร้ อยละ ส่วนข้ อคาถามในส่วนที่ 2 3 และ 4 ผู้วิจยั จะนาข้ อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยรายข้ อและ
รายด้ านของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นที่ชื่นชอบกระแสวัฒนธรรมร่ วมสมัยเกาหลีและญี่ ปนุ่ จากนันจะใช้
้
สถิติทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มโดยใช้ สถิติทดสอบ Independent T-test ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05

ผลการวิจัย
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ สิ ้นจานวน 400 คน ซึ่งแบ่งเป็ น กลุ่ม
ชาวไทยที่ชื่นชอบกระแสนิยมเกาหลี 200 คน กลุ่มที่ชาวไทยที่ชื่นชอบกระแสนิยมญี่ ปุ่น 200 คน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ กลุ่ม ชาวไทยที่ชื่นชอบกระแสนิยมเกาหลีและกลุ่มที่ชื่นชอบกระแสนิยมญี่ ปุ่นในภาพรวมไม่
ต่างกันมากนัก ผู้ตอบแบบสอบถามของทังสองกลุ
้
่มส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่ว งอายุของทัง้ สองกลุ่มส่วนใหญ่อยู่
ระหว่ า ง 21 – 30 ปี ระดับ การศึก ษาของทัง้ สองกลุ่มส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละเกื อ บทัง้ หมดมี
สถานภาพสมรสเป็ นโสด อาชีพส่วนใหญ่ของทัง้ สองกลุ่ มคือนักเรี ยน/นักศึกษาและเป็ นผู้มีระดับรายได้ ต่ากว่า
เดือนละ 10,000 บาท
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Table 1 Comparison of Likeability of poulular culture between Thai people favouring Korean popular
culture and Thai people favouring Japanese popular culture

Popular Culture

1. Likability of Korean/Japanese dramas
1.1 Positive feeling toward Korean/Japanese dramas
1.2 Attractiveness of Korean/Japanese dramas
1.3 Interests in Korean/Japanese dramas
2. Likability of Korean popular music
2.1 Positive feeling toward Korean/Japanese popular
music
2.2 Attractiveness of Korean/Japanese popular music
2.3 Interests in Korean/Japanese popular music
3. Likability of Korean/Japanese celebrities
3.1 Positive feelings toward Korean/Japanese celebrities
3.2 Attractiveness of Korean/Japanese celebrities
3.3 Classiness of Korean/Japanese celebrities
Total

Thai People Thai People
favouring
favouring
Korean
Japanese
Popular
Popular
Culture
Culture
4.267
4.400
4.220
4.475
4.380
4.330
4.200
4.395
4.532
4.258
4.535
4.360
4.490
4.570
4.173
4.120
4.300
4.100
4.324

4.150
4.265
4.108
4.170
4.285
3.870
4.256

t

p value

-2.113
-3.811
.721
-2.492
3.717
2.387

0.035*
0.000*
0.471
0.013*
0.000*
0.017*

4.227
3.663
0.917
-0.612
0.191
2.821
1.258

0.000*
0.000*
0.360
0.541
0.849
0.005*
0.209

Note: (1) Likeabilities were measured on a 5-point Likert scale, where 5 = strongly agree and 1 = strongly disagree. (2) *p< 0.05

เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยความชื่นชอบในกระแสความนิยมวัฒนธรรมร่ วมสมัย จากตารางที่ 1 พบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้ านของกระแสความนิยมวัฒนธรรมระหว่างกลุม่ ชาวไทยที่ชื่นชอบกระแสนิยมเกาหลีกบั ชาวไทย
ที่ชื่นชอบกระแสนิยมญี่ปนไม่
ุ่ แตกต่างกัน แต่หากพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านความชื่นชอบที่ มีต่อละครโทรทัศน์
กลุ่มชาวไทยที่นิยมกระแสวัฒนธรรมญี่ปนมี
ุ่ ค่าเฉลี่ยที่สงู กว่ากลุ่มที่นิยมกระแสวัฒนธรรมเกาหลี อย่างไรก็ตาม
ด้ านความชื่นชอบที่มีต่อเพลง กลุ่มชาวไทยที่นิยมกระแสวัฒนธรรมเกาหลีมีค่าเฉลี่ยที่สงู กว่ากลุ่มที่นิยมกระแส
วัฒนธรรมญี่ ปุ่นอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ ด้านความชื่นชอบที่ มีต่อบุคคลที่ มีชื่อเสียงในวงการบันเทิ งนัน้ ไม่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
การเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์ ทางการท่ องเที่ยว ข้ อมูลจากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มี
ความชื่นชอบกระแสนิยมวัฒนธรรมญี่ปนมี
ุ่ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น รวมต่อภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่มีต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ ยวเกาหลี
อย่างมีนยั สาคัญ และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้ านพบว่า ภาพลักษณ์ ทงด้
ั ้ านการรับรู้ (Cognitive Image) และ
ภาพลักษณ์ด้านความรู้ สกึ (Affective Image) ประเทศญี่ปนมี
ุ่ คา่ เฉลี่ยของภาพลักษณ์ที่สงู กว่าประเทศเกาหลีใน
ทุกด้ าน ซึง่ สามารถเห็นได้ วา่ ประเทศญี่ปนมี
ุ่ ภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ความสะอาด สิ่งอานวยความ
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สะดวก ความปลอดภัย และมีภาพลักษณ์ ด้านความรู้ สึกที่มากกว่าประเทศเกาหลี หากพิจารณาข้ อย่อยพบว่า
ภาพลักษณ์ในส่วนของสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวยามค่าคืนของประเทศเกาหลีที่โดดเด่นกว่าประเทศญี่ปนุ่
การเปรี ยบเทียบแนวโน้ มที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยว จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของชาวไทยที่ชื่น
ชอบกระแสนิยมญี่ปนที
ุ่ ่มีตอ่ ความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปนสู
ุ่ งกว่าค่าเฉลี่ย ของชาวไทยที่
ชื่นชอบกระแสนิยมเกาหลีที่มีตอ่ ความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีอย่างมีนยั สาคัญ
Table 2 Comparison of destination image between Thai people favouring Korean popular culture and
Thai people favouring Japanese popular culture
Thai People Thai People
favouring
favouring
Korean
Japanese
Popular
Popular
Culture
Culture
3.946
4.451
3.912
4.426
4.105
4.840
3.995
4.755
3.390
3.980
3.995
4.165
4.175
4.345
3.810
4.470
3.988
4.480
3.920
4.770
3.985
4.775
3.790
4.190
4.140
3.825
4.015
4.095
4.0437
4.5263
4.055
4.430
3.995
4.490
4.135
4.615
3.990
4.570
4.000
4.4884

Destination Image

1. Cognitive Image
Attractions/Cleanness
1.1 Beautiful Scenery/Natural Attractions
1.2 Interesting Cultural/Historical Attractions
1.3 Interesting and Friendly People
1.4 Unpolluted/Unspoiled Environment
1.5 Good Climate
1.6 Good Value for Money
Facilities/Safety
1.7 Standard Hygiene and Cleanliness
1.8 Quality of Infrastructure
1.9 Personal Safety
1.10 Good Nightlife and Entertainment
1.11 Suitable Accommodations
2. Affective Image
2.1 Korea/Japan is pleasant.
2.2 Korea/Japan is relaxing.
2.3 Korea/Japan is exciting.
2.4 Korea/Japan is arousing.
Total

t

p value

-10.498
-9.462
-12.319
-11.987
-6.779
-2.196
-2.276
-8.454
-10.404
-14.223
-14.397
-5.356
3.736
-1.057
-7.421
-5.121
-6.584
-6.597
-7.162
-9.764

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.029*
0.023*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.291
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.004*

Note: (1) Likeabilities were measured on a 5-point Likert scale, where 5 = strongly agree and 1 = strongly disagree. (2) *p< 0.05
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Table 3 Comparison of behavioural intentions between Thai people favouring Korean popular culture
and Thai people favouring Japanese popular culture

Behavioral intentions

1. I will recommend Korea/Japan to others.
2. I intend to visit Korea/Japan in the future.
3. I will say positive things about Korea/Japan to other
people.
Total

Thai People Thai People
favouring
favouring
Korean
Japanese
Popular
Popular
Culture
Culture
4.075
4.525
4.560
4.745

t

p value

-6.140
-2.741

0.000*
0.006*

4.130

4.515

-5.219

0.000*

4.2550

4.5950

-5.733

0.000

Note: (1) Likeabilities were measured on a 5-point Likert scale, where 5 = strongly agree and 1 = strongly disagree. (2) *p< 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าในขณะที่ความนิยมต่อกระแสวัฒนธรรมเฉลี่ยโดยรวมของทังสองกลุ
้
่มไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แต่ภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศญี่ ปุ่นและความตัง้ ใจเชิ ง
พฤติกรรมที่มีตอ่ การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มคนไทยที่นิยมกระแสวัฒนธรรมญี่ปนที
ุ่ ่มีต่อประเทศญี่ปนกลั
ุ่ บสูง
กว่าเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศเกาหลีและความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรมที่มีต่อการ
เดินทางท่องเที่ยวเกาหลีของกลุม่ คนไทยที่นิยมกระแสวัฒนธรรมเกาหลี
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ ความชื่นชอบกระแสวัฒนธรรมในภาพรวมจะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างของ
เกาหลีกับญี่ ปนุ่ แต่เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าด้ านละครโทรทัศน์ นนของญี
ั้
่ ปุ่นจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าของเกาหลี
ในขณะที่ด้านความชื่นชอบที่ มีต่อเพลงของเกาหลีกลับ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าของญี่ ปุ่น ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าภายใต้
ความชื่นชอบกระแสความนิยมวัฒนธรรม กระแสความนิยมวัฒนธรรมญี่ ปุ่นมีความโดนเด่นในเรื่ องของละคร
โทรทัศน์ ส่วนกระแสความนิยมเกาหลีมีความโดนเด่นในด้ านเพลง และหากพิจารณาควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ ที่มี
ต่อการท่องเที่ ยวและความตังใจเชิ
้
งพฤติกรรมทางการท่องเที่ยว พบว่าญี่ ปุ่นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีทัง้ ในภาพรวมและทุกด้ าน เหตุที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องจากภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของ
ญี่ ปุ่นมีเอกลักษณ์ ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอยู่แล้ ว และหากเกาหลีจะใช้ กระแสวัฒนธรรมนิ ยมเกาหลี เพื่ อการ
ท่องเที่ยว การเชื่อมโยงความชื่นชอบที่มีตอ่ เพลงเกาหลีกบั การท่องเที่ยวก็น่าจะให้ ผลที่ดีกว่าการใช้ ความชื่นชอบ
ในกระแสนิยมวัฒนธรรมด้ านอื่น ๆ

ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรหลัก 3 ตัวแปรคือ ความชื่นชอบในวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว และพฤติกรรมทางการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่มชาวไทยที่ชื่นชอบกระแสวัฒนธรรม
ร่ วมสมัยของเกาหลีกบั ชาวไทยที่ชื่นชอบกระแสวัฒนธรรมร่ วมสมัยของญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมี
การศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสามตั
้
วของกลุม่ ตัวอย่างทังสองกลุ
้
ม่
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นอกจากนี ้งานวิจยั ดังกล่าวยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั ประเทศไทยในด้ านของความชื่นชอบที่มีต่อ
ละครโทรทัศน์ บุคคลที่ มีชื่ อเสียง หรื ออื่น ๆ อันเป็ นเอกลักษณ์ ที่ ดีงาม อาทิ วัฒนธรรมไทย อาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว เพื่อทางานวิจยั ในปั จจัยดังกล่าวเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ และแนวโน้ มของชาวต่างชาติในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อเป็ นประโยชน์ให้ หน่วยงานทางด้ านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถ
นาข้ อมูลไปผนวกกับกลยุทธ์ ด้านการตลาดการท่องเที่ ยวจากการวิจัยครั ง้ ต่อไปได้ ในอนาคต และเพื่ อเป็ น
ประโยชน์แก่หน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวของประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการใช้ กระแสวัฒนธรรมร่ วมสมัยเป็ นแนวทางใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมายังประเทศของตน นอกจากนีบ้ ริ ษัทจัดนาเที่ยวในประเทศไทยสามารถนา
ข้ อมูลไปผนวกใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการจัดนาเที่ยวไปยังประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปนุ่
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สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทกั ษ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริ ญประสิทธิ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.อรุณี ปั ญญสวัสดิส์ ทุ ธิ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์ เจริ ญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ บุศยพลากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.ธนา สมพรเสริม
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.ศิวพงศ์ ธีรอาพน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม
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ดร.นนทร์ วรพาณิชช์
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ดร.พุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.ฐิ ตมิ า พุฒิทานันท์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พนั ธ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
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ดร.กุลภา กุลดิลก
ผศ.ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
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ดร.ปรี ชา สิทธิกรณ์ไกร
รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ดร.พรประภา คิคทุ จิ
ผศ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์
ผศ.ดร.พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์
ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย
ผศ.ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน
ดร.เอกอนงค์ ตังฤกษ์
้ วราสกุล
ดร.พิทวัส เอื ้อสังคมเศรษฐ
ดร.รพีพร รุ้งสีทอง
ผศ.ดร.รัตน์ทนา สังข์พงษ์
รศ.ดร.ปรี ยานุช อภิบญ
ุ โยภาส
รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง
ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สพุ ฒ
ั น์
ดร.ณัฐวุฒิ คูวฒ
ั นเธียรชัย
ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวฒ
ั น์ธนกุล
ดร.ไพฑูรย์ เจตธารงชัย
ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ
ดร.ธงชัย ศรี วรรธนะ
ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ
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